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SENADO FEDERAL
CONTRATO N°

0021 - 2014

<l UN IA o por
interll1édio do SENADO FEDERAL c, do outro, a
ell1presa
SCRIiEN SERVICIi DO BRASIL
IND ÚST RIA E COMÉ RCIO DE PRODUTOS
ELETRONICOS LTOA. , que tell1 por objeto o
fornecimento de Sistemas de Transmi ssão de
Televisão Di g ital Terrestre, com in stalaçào,
ativação. treinamento e prestação de garantia de 60
(sessenta) meses para a TV Senado na cidade de
João Pessoa - 1'13.

que entre si celebram, de um lado,

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, dora va nt e denominado SENADO oU
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília- DF, CNPJ
nO00.530.279/0001-15, neste ato representado pelo seu Diretor-Geral, ANTÔNIO HELDER
MEDEIROS REBOUÇAS, e a empresa SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRClO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA., com sede na Avenida dos
Alecrins, nO 740, Bairro Distrito Industrial Tuany Toledo, Pou so Alegre - MG, CEP: 37.550000 Telefone: (35) 2102-3100, Fax: (35) 2102-3LOI, CNPJ-MI' nO 03.263.032/0001-78,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ANTONIO
G1USEPPE SATTA, RNE nO V783403-P DPF/Y AGI MG , CPF nO. 018.823.056-47 , resolvem
celebrar o presente contrato, decorrente da Ata de Registro de Preços nO 034/2013 , confo rme
autorização do Senhor Diretor-Geral, à 11. 19G e verso, do Processo n° 00200.005.48712013·93,
incorporando o edital e a proposta apresentada pela contratada, fi. 205/214, a este inst rumento ,
e sujeitando-se as partes às disposições da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, e dos Atos nOs
2411998 e 10/20 I O, ambos da Co missão Diretora do SENADO, e das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB.JETO
O presente instrumento tem por objeto o fomecimento de Sistemas de Transmissão de
Televisão Digital Terrestre, com instalação, ativação, treinamento e prestação de garantia
de 60 (sessenta) meses pam a TV Senado na cidade de Boa Vista - RR, de acordo com os
termos e espec ificações constantes deste contrato, do edital e da Ata de Registro de Preç s dele
decorrente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OIlRIGAÇÔES E RESPONSABILIDADES
Silo obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
I - manter durante a execução deste ca lIrato as cond ições de habilitaçào e de qualilicação que
en sejaram sua contratação;
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II -

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

III - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a
execução deste contrato;
IV - manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus

empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
V - manter preposto para este contrato que irá representá-Ia sempre que tor necessário;
VI - fornecer o ferramenta I necessário à execução dos serviços propostos;
VII - tornecer alimentação e transporte para o pessoal que executará os serviços e outros itens
que se façam necessários à execução dos trabalhos;
VIII - fornecer, juntamente com os equipamentos, manuais completos de operação , e de

manutenção em português, espanhol ou inglês.
IX - fornecer listagem de peças mais vulneráveis ao desgaste, com a finalidade de dar

informações ao Senado quanto à hltura aquisição para tonnação de estoque mínimo de peças
de reposição ;
X - fornecer catálogo de peças de reposição, no qual seja mostrada a seqliência de montagem ,
por intermédio de vistas explodidas das partes mecânicas do equipamento;
XI - fornecer documentação com todos os parâmetros dos componentes dos sistemas,

incluindo as impressões das telas dos dispositivos gerenciáveis e todas as demais informações
necessárias à recuperação das configurações originais dos equipamentos, em caso de falha ou
necess idade de sua eventua I su bst itu ição.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá entregar ao SENADO o projeto
técnico de instalação para efeitos de licenciamento junto ao Ministério das Comunicações,
conforme normas técnicas vigentes, devendo entregá-lo aos gestores do contrato em até 45
d ias após a emissão de empenho.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Antes do inicio dos serviços de montagem do sistema, a
CONTRATADA deverá apresentar por escrito, ao gestor do contrato, o nome do
representante administrativo e do responsável técnico pela execução dos serviços, que deverá
ser um Engenheiro Eletricista ou Técnico da área de eletrônica/telecomunicações, o qual foi
indicado na fase de habilitação e cuja substituição será de acordo com o §IO do ar\. 30 da Lei
8.666/93.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá enviar ao gestor do Contrato a
relação das pessoas que irão executar os serviços contratados, incluindo os profissionais que
prestarão os serviços de manutenção preventiva e corretiva, visando providenciar a
identificação e permissão de acesso ao local dos serviços.
PARÁGRAFO QUARTO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão
qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e exclusivamente
pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO SEXTO - Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização especítica do Senado.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO OITAVO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção
e Defesa do Consumidor instituído pela Lei na 8.078 , ele II de setembro de 1990.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA executará os serviços objeto deste contrato , compreendendo entrega,
instalação, ativação e testes dos equipamentos e treinamento, se 101' o caso, no local
determinado pelo gestor, conforme relação constante do Anexo 2, no prazo máximo de 90
(noventa) dias, a contar da assinatura deste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega , e todos os serviços necessários à instalação e
ativação dos Sistemas de Transmissão correrão por conta da(s) CONTRATADA(s).
PARÁGRAFO SEGUNDO - Todo material necessário, bem como , a preparação do local
será de inteira responsabilidade da contratada que fará a vistoria dos locais onde serão
instalados, devendo para isso, avisar ao gestor do contrato, para que os mesmos providenciem
a devida autorização.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O SENADO FEDERAL fornecerá a inti'aestrutura minima
necessária à instalação dos equipamentos, composta por salas climatizadas, pontos de energia
trifásicos e sistema de aterramento.
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PARÁGRAFO QUARTO - Antes da instalação da antena na torre, a CONTRATADA
deverá providenciar junto ao fabricante o ensaio do sistema irradiante em campo de provas
com o objetivo de comprovar suas características elétricas e diagramas de irradiação,
considerando, inclusive, as possíveis deformações dos diagramas causadas pela estrutura da
torre de transm issão.
PARÁGRAFO QUINTO - Os resultados do procedimento de ensaio do sistema irradiante
deverão ser entregues ao gestor do contrato, para fins de avaliação do cumprimento das
exigências do edital, na forma de laudo técnico devidamente chancelado pelo làbricante e
assinado pelo profissional responsável por sua realização.
PARÁGRAFO SEXTO - A(s) CONTRATADA(s) deverá(ão) entregar ao Senado Federal,
com antecedência mínima de dez dias da data prevista para início da instalaçào dos
equipamentos, um diagrama de fluxo de sinal contendo informações detalhadas da
interligação de todos os equipamentos que h1zem parte do objeto da licitaçào e demais
materiais e dispositivos a serem utilizados na instalação e ativação do sistema de transmissão
de televisão digital fornecido , estando estes sujeitos à aprovação pelo corpo técnico do
SENADO FEDERAL, que se manifestará, caso haja alguma divergência, em um prazo
máximo de 5(cinco) dias.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Todos os procedimentos técnicos adotados pela(s) contratada(s)
durante a instalação e ativação do sistema de transmissão de televisão digital, deverão
observar as orientações do tàbricante, além de outras estabelecidas pelo órgão tiscalizador.
PARÁGRAFO OITAVO - Considerando os sistemas de transmissão fornecidos operando a
potência nominal, a CONTRATADA deverá proceder ao mapeamento dos niveis de
intensidade de campo irradiados pelas emissoras, com a realização de pelo menos 100 pontos
de medição , para cada sistema instalado, tabulados por intensidade e coordenada geográfica,
tomados sobre radiais uniformemente distribuídas dentro das respectivas Áreas de Serviço
Urbanas, visando a avaliação do rendimento da antena de transmissão e a etetividade de sua
cobertura.
PARÁGRAFO NONO - As coordenadas geográficas, a que se refere este subitem , deverão
ser medidas por aparelho de GPS e apresentadas em arquivos (extensão kmz) cujo formato
permita a exportação para o programa Google Ear'h.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Adicionalmente, com o objetivo de também avaliar o
rendimento da antena de transmissão e a efetividade de sua cobertura , em termos qualitativos
e/ou comparat ivos, deverão ser realizadas medidas de intensidade de campo das demais
emissoras de TV digital instaladas na localidade.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O prazo de garantia dos equipamentos será de 60
(sessenta) meses, contados a partir da data
emissão do Termo de Recebimento Delinitivo.

ck

Senado Fede ral ] Via N2] Unidade de
o [ CE 016;" -()(IO I Brasdin LJF
Tel efo ne: +5 5 (1 ) JJOJ-4 J;\4

4 cle 26

Processo n" 00200.00548712013-93

SENADO FEDERAL
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA
deverá prestar os serviços de manutenção preventiva e corret iva, independentemente de ser ou
não a fabricante , bem como substituir todas as peças que apresentem quebras ou desgastes
pelo uso, defeitos de fabricação ou divergências com as especificações técnicas, conforme
Anexo 2 do edital.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A manutenção preventiva consiste da série de
procedimentos destinados a prevenir a ocorrência de defeitos dos equipamentos c demais
componentes, conservando-os em perfeito estado de funcionamento.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Os técnicos responsáveis pela manutenção
preventiva seguirão os procedimentos definidos pelo fabricante nos manuais de serviço dos
equipamentos, além do s descritos abaixo.
Limpeza do Transmissor:
Desligar o equipamento; Desconectar os cabos de RF; Retirar todo o pó com jato de ar
comprimido; Limpeza das telas do TX ; Limpeza nos pa inéis e display.
Inspeção Visnal:
Vistoria térmica e reaperto do contactor e chave geral do TX;
Vistoria de conectores de AC e conectares de RF das gavetas;
Veriticar se não este entrando água da chuva pelos cabos de RF o u a existência de goteiras no
abrigo ;
Vistoria dos conectores do somado r;
Vistoria térmica e reaperto das linhas/cabos externos ao TX ;
Vistoria de fixação dos cabos na esteira e na torre;
Verificação geral do abrigo (portas, intiltrações, limpeza, etc.) ;
Verificação do aterramento do abrigo;
Verificação de funcionamento do pressurizador, se for o caso ; inspeção geral no motor,
vazamento de ar e medidor;
Verificação dos cabos de RF na esteira externa e na torre (fixação, vedação e corrosão) ;
Verificação de funcionamento dos ventiladores de teto e das gavetas;
Verificar se as saídas e entradas de ar do equipamento não estão obstruídas ;
Inspcção do conector principal da antena, caso apresente ROE ALTA ;
Carga de teste, quando for o caso; inspeção geral nos motores dos ventiladores, sistema de
refi'igeração líquida, vazamento e nível do líquido de arrefecimento.
Verificação das leituras:
Fazer a leitura de todas as medidas atravé s do display existente no painel do equipamento e
comparar com os valores obtidos no laudo realizado em fábrica ;
Vistorias de leituras do TX (tontes, correntes, potência direta e refletida, etc .)
Manutenção Preventiva Anual
Manutenção do pedestal da antena parabólica: limpeza e lubrigação ;
Inspeção do conector principal da antena transmissora;
LavaQem da antena parabólica.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Os procedimentos de manulenção prevenliva para os
equipamenlos constantes do objelo, duranl e o período de garantia, serão realizados de quatro
em quatro meses, sem ônus adicionais para o Senado Federal, se ndo que a primeira deverá
ocorrer 120 (cento e vinte) dias a pari ir da emissão do Termo de Recebimento Delinitivo.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Ao final de cada procedimento de manutenção
prevenliva, a contratada apresentará um relatório técnico circunslanciado cOlHendo a
descrição do s procedimenl os adotados pelo técnico respo nsáve l.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Será de responsabilidade da CONTRATADA a
correção de quaisquer problemas ou de feito s verificados quando da execução do
procedimento de manul enção preventiva, se m qualquer ônus para o Senado Federal.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - A CONTRATADA responderá, durante o período de
garantia, por quaisquer procedimentos necessá rios junto ao tàbricante, de modo a assegurar
prontamente ao SENADO os serviços de mmllltcnção corretiva e, inclusive, a subsliluição
da(s) peça(s), caso seja necessá rio, sem nenhum ônus adicional.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - A CONTRATADA deverá assegurar, através de
declaração, que, durante o período de garantia, o atendimento a chamada de conserto não
será superior a 48 (quarenta e oito) horas, após comunicação oficial expedida pelo Gestor do
contrato. Caso a falha provoque a queda do sinal da emissora , o prazo má ximo para
alendimento será de 12 (doze) horas, sem ônu s para o Senado.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO - A CONTRATADA quando absolutamente necessano,
removerá o bem objeto desla especiticação, ou parte(s) dele, para reparo na assi stência técnica
autorizada, mediante mHorização escrita do gestor, deixando em substituição outro
equipamenlo de função idêntica ou superior, devendo resliluir o o rig inal em perfeito estado de
funcionamento , no prazo máxi mo de 30 (trÍlHa) dias corridos e sem qualquer ônu s adicional
para o Senado.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá substiluir o
equipamenlo , a parte defeiluo sa ou as peças de feituo sas por um novo , de marca e modelo
igualou superior ao oferlado originalmenle, nos seguinles casos:
I - na ocorrência de 3 (três) ou mais defeitos que compro melam o seu uso normal, dentro dc
um período de 6 (seis) meses;
11 - lindo o prazo para reparo, sem que esse lenha sido rcalizado e lestado pelo órgão
fiscalizador.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá assegurar que,
duranl e o período de garantia , prestará suporle lécnico e de engenharia para a so lução de
problemas técnicos e/o u operacionais que vierem a ocorrer no sistema , inclus ive com
alualização de software.
Para lanlo dev rã indicar número de telelone e e- mail do
departamento técnico responsável.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO - A CONTRATADA será responsável pelo
tl'Cinanlento técnico e operacional do sistema fornecido , cabendo à mesma as despesas com
translado, hospedagem e alimentação dos técnicos que irão promover os treinamentos .
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO - O treinamento técnico operacional será exigido
para os equipamentos descritos nos itens constantes da especificação do Anexo 2 do edital e
deverá ter início em um prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de ativação da
estação.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO - O treinamento será realizado nas cidades onde os
equipamentos serão instalados, em local a ser definido.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO - Para a realização do treinamento a CONTRATADA
deverá entregar ao SENADO manuais de treinamento elaborados com o conteúdo a ser
aplicado, em número compatível com aquele dos participantes, escrito em língua portuguesa e
com cópia em formato digital.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO - O treinamento terá carga horária mínima de 20
(vinte) horas, será ministrado para até 10 (dez) pessoas indicadas pelo SENADO e deverá
abordar, dentre outros, os seguintes tópicos:
a - Transmissão digital;
b - Normas da ABNT (NBR 15701, NBR 15702 e NBR 157(3);
c - Operação c manutenção do transmissor
ti - Resolução de problemas ("Irouhleshooling");

e - Parametrização e configuração do multiplexador, dos encoders , do implemcntador dc
funções e controle do modulador COFDM;
f - Medidas e diagnósticos de campo relativas.\ transmissão de televisão digital terrestre.

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
Após a instalaçào c ativação dos equipamentos, será realizado em conjunto com a
CONTRATADA o aceite definitivo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto será recebido:

~
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r - provisoriamcnte, pelo órgão recebedor do objeto, na dai a da entrega, para posterior
veriticação da conformidadc com as espec ificações; e

n - definitivamente , pelo gestor responsáve l pela

fi sca lização do ajuste, ou por comissão, de
no mínimo 3 membros, designada pela Direlora-Geral, no prazo máximo de 09 (nove) dia s,
co nl ados da data do recebimenl o provisório, media nl e termo circunstanciado, após a avaliação
de pleno funcionamento e alend imenlo aos demais itens desle co nl rato, do edilal e seus
anexos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Termo de Recebimento definitivo se rá concedido pelo
Senado Federa l após verificação das quantidades, qualidade, caracleríst icas técnicas e testes
completos do Sistema contratado, incluindo os ensaios em ca mpo constantes da Chí usula
Terceira.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Para verificação das características técnicas deverào ser
seguidas as indicações e requisitos indicados no ANEXO DA RESOLUÇÃO nO498, DE 27
DE MARÇO DE 2008 da Agência Nacional dc Telecomunicações - ANATEL (Norma para
Certificação e Homo logação de Transmissores e Retransmissores para o Sistema Brasileiro de
Televi são Digital Terrestre).

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, o valor a seguir, conlorme
proposla apresenlada pela CONTRATADA de fl s. 205/214, não sendo permitida em nenhuma
hipótese o pagamento de serviços não executados ou executados de forma incompleta.
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CATMAT

T l'nnsmissol' digital de rndiodifus:\o de SO Il S
c image ns (Televisão), parn tl'ansmi ssão elU
UHF, rai,a de operação de 470 a 806 MHz
(canais 14 II 69), Ilotên cia de saídn mínim a

Quall!.

150304

OI

VRlor
Unitário

Val ol" TOlal
(n S)

(RS)
99.999,99

99.999,99

1,5 Kw .
Operar no Padrão Brasileiro de TV Digital
(SBTD-T)
Alen der a Norma AllNT NBR 1560 I

Pe rm iti r a operação em toda faixa de UHF
(14-69), co m cur va de co rreção para todns as
làixas de potência c fre'lUência;
MER (Mod ul ali oll Crrm Rale): :> 37 dB
Entradas: BTS ou TS em formato ASI/IP
Filtro de saída operando com máscara de
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emissào criti ca (50dB)

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

Largura nominalllo canal: 6 MHz.
Dupla
excitação
com
chaveame nto
au tomático.

Sincronismo utilizando rubídio locado por
GPS.

Sistema de refrigeração líquida, incluindo
bombas redundant es, com troc.luur de calor
in stalado extcl'Ilamente. A interligação do
transmissor com o troca dor de ca lor deverá

ser com tubulação metálica confeccionada em
aço inoxidável Oll borracha,
Com patível com operação
fi'eqOência (mica (SFN).

em

rede

de

!'vlódulo excitador/amplificador de RF com
controles de sintonia e ajustes de nível de
potência,
potênci a

medidores de correntes, ten sões e
dos

principais

sinais

do

amplificador.
~vl ódulos amplificadores de potência de RF
totalmente transistorizad os ou

em estado

sólido.

Circuitos de con trole c proteção com
sinali zação e indicação de falhas por falta de
sinal do excitador/amplificador, "interlocks"
de portas ou tampas abertas, indicações de
tensões de alimentação dos estág ios
intermediár ios e fin al insuficientes, problemas
no sistema de vent ilação forçada (se for o
caso).

Circuito de religamcnto automático, no caso
de fa lta de energia elétrica
momentânea .
Medidores de ten são de alimentação, corrente,
potências direta e reflet ida dos estág ios finai s
de áudio e vídeo, com possibilidade de aj ustes
destes
estágios, através de comandos
externos.
Comandos de ligação dos estágios dispostas
de forma indcpl!ndclltl!;
Interface
para
monitoramento
e
gerenciamento remoto via protocolo
SNMP;
Estabilidade de Freqüência na saída do
excitador de ± 1Hz;

Coneetor de saída de RF tipo nange, padrão
ElA , 50 Ohms, compatível com os demais
ite ns do sistema;
Saída de teste atcl1lmda f)ara rea li zação de
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medidas de parâmetros da mod ul ação e
transmissão di gital UvlER e EJER), padrão
ISDB-TB;
Apresentação em gab in ete metálico para

.

atcrramcnto com a rede de alimentação
-

e létrica.
Alimentação: trifásica em 220 Volts.
Certifi cação de homologação junto à
ANATEL até a daI a de entrega.

Acessórios :
-

234
235

Módulo ex citador / amplificador de RF
completo, de reserva.
- Módulo amplificador de potência de RF C01l1
fonte de a lim en tação, de reserva.
Mód ul o de fonte de alim en tação, de rese rva.
Conjullto de linh as coaxiais rígidas de RF, 50
Ohl11 5, composta de
co ncclares luvas,
cotovelos, abraçade iras, suportes de fi xação,
para interligação do transmissor à cha ve
coax ial e a carga fantasma , todos compatíveis,
cabos elétricos para li gação do tran smi sso r ao
quadro geral de distribuição e demais
materiais necessá rios à in stalação do s istema.
elelroca lh as para as in stalações elétricas e
para
sustentação da s tubulações que
interligam os transmissores aos rcspe<.: tivos
trocadores de ca lor.
Medid or de potência , compatível com o
sistema brasileiro de televisão digital ISDBTB, para a faixa de fi'eqUências de 470 a RGO
MHz, (Iue possibilita medida s de potências
direta e refletida ,
acompanhados de
conectares, adaptadores de linha de RF, cabos
e pastilhas para ligação do conjunto.
Kit de peças e componen tes de reserva ,
indicados pelo fabricante .
Manuais de in stalação, ope ração e técnico
com esquema elétri co-e let rôni co.
A CONTRATADA deverá fornecer no ato de
ent rega dos eq uipamentos lima relação de
peças e ou mód ul os do transmi ssor, que o
h, bri ca nte j ul gar necessá ri o, para se rvir de
subs ídi o aos téc n icos da TV Senado na
aq ui sição futura de peças para manuten ção.
MARCA: SCREEN SERVI CE/S DT502 UB E
ACESSORIOS.
In stalação do Item 233
• Antena
transmisso ra
de. sinais
de
rndiodifusão pa rfl tel evisão digital, na faixa <h.'
UBr.
Tipo: Slot de 8 rcndas.
Ganho em potência:

CATSER
1988
150308

OI

17.312,00

17.312,00

OI

25.111,00

25.1 11 ,00

10,5 dBd (sobre o
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dipolo).
Polarização de irradiação: I-Iorizontal .
Potência mínima de RF admissíve l: 1,5 k\V
(RMS).
Diagrama de irrad iação hori zo ntal de 360°.

Circul aridade máxima 110 diagra ma de
irradiação hori zontal: ± 3 tl B.
Taxa máx ima de onda estacionária ad mi ssível
pam urna banda passn ntc de ± 10 MHz: 1,2.
A antena deve cstnr sintoni zada no ca nal: 57
Concctor de entrada da alimentação de RP do
conju nt o: Flan ge padrão
ElA , 50 Oh1115, compatível com os demai s
itens do siste ma.

.

A('('ssó rios:
Flange e peças para mon tagem e instalaçào

do co njunto na l<tteral dn torre.
Manual ou prospecto de instal ação,
acompan hado de díldos téc nicos e dos
di agramas de irradiação horizontal e vertical
d ~ antena.

-

MARCA: IF TELECOM/lFSLC-8-360-CH-IOD.
236

Illstalaçiio do Item 235

237

•

Cabo coaxial 1J:1l'a Ira nsmissão de sinais de
radiofrcqiiêncill (RF) na faixa de televisão
em UHr - 470 a 806 MHz.
Diâmetro externo nom inal: I 5/8"

CATSER
1988
22004

OI

400,00

400,00

110m

847,00

93.170,00

Condutores interno c ex tern o de cobre

corr ugado.
Isolamento em esp um a de polietileno rígido.
Rigidez elétrica de até 10 kV DC de iso lação.
IsolaJu cnto ex tern o de polictileno, formnnd u
umn capa protctora de pelo
menos 2 Illm de cspessuríl.
Diâmetro externo total ad missível: 10,0 cm.
Impedância: 50 Ohm s.
Atenuação máxima ad missível: 1,5 dlJ/lOO m
(em 750 MHz).
Capacitância elétrica máxima: 70 pF/m.
Potência médi a de RF máxima admissível em
750 MHz a 30°C: 13 kW.
Acess órios:

-

2 (dois) conectores para o cabo coaxial
ac ima, padrão E. I.A . (Eletronic
Ind. Association) com nange de I - 5/8" de
di âmetro, acaba mento
cromado ou latão polido.
70 (setenta) abraçadeiras de fixação pa ra O
cabo, " inners" dc cncnixe do coneclar com

~

'~'l ~l"sn;
,
Tclcfoo, +5S «(, 1) J "J.4Jc"yrs:·m
(; IIl, f."q _

iJ.,oo "'0' ,"11 v;" N21uo;o"Oc <le "1'0;0 l

:

OF

j
~

-
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suporte de lef1oll , para fusos, arruelas,

porcas de fi xação

-

e anéis de vedação.
As quant idades acima são de rererência,
podendo var iar pnm mais ou mellOS de acordo
com a instalação.

238

Manual ou prospecto de in stal ação,

acompanhado de dados técnicos.
MARCA: RFS/ HCA400-50J E ACESSO RIOS.
Inst a laçílo do Item 237

•

239

l~ec eJlto r

Profiss ion a l de Sa télite Digital
para reccpção de Sinais de Trlevisão.

C ATSER
1988
112640

OI

400,00

400,00

03

20.000,00

60.000,00

Sistema e demodu lação

-

Dcmodul ador: DVI3-S QPSK , DVI3-S2
QPSK,8PSK
Tipos de recepção: MPEG-2 / MPEG-4
Conector de entrada: Tipo F (femea), 75
Ohms.
Faixa de tfeqUên cia (mínima): 950 a 2150
MHZ.

-

-

Nível de entrada: -25dBm a - 65 dUm.

-

Sintonia de ca nai s: MCPC /

sepe

C(lI'{IClel'lf/;cfls da seçf;o de l'ldeo

-

Sa ída de vídeo ana lógica: I ,0Vpp, 75 ohm s,
concclar BNC.
Saída di gital de vídeo: padrão AS I e SDI eom
áudio em bedded.

-

Mín imo de duas saídas AS I independentes.
Padrões de vídeos disponíveis: PAL-M c
NTSC.

CUrlIclerísticlIs dll seçtio de áudio
-

-

Sa íd a de áudio digit al: padrão AES/EBU.

Sa ída de áudio ana lógico: balnncendo padrão
XLR-3.

Características gerais
-

Controle c mon itoração por \Vcb browscr.
Totalmente compatível com os cncoders
fornccidos.
- Painel de LCD para vis uali zação dos
parâmetros de COIl figuração.
Porta RS232 ou US B para atua li zação do
software.
-

-

Al imentação: 110/220 V AC, 60Hz.

O cquipamento deve esta r preparado para ser
montado em rack padrão 19".
Deve ser fornecido o manual de operação e
manutenção com esquemas eletrôn icos.
Referê ncia: Harmonic Proview série 7000 ou
similar.

12 tle 26
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MARCA: SCREEN SSRVICE/ PRO RX T2.

240
241

Instalnção do Item 239

•

Antena Pal'llbólica para Recepçílo de Sinais
de Telcvisilo.

CATSER
1988
10960

OI

400,00

400,00

OI

7.596,00

7.596,00

OI

400,00

400,00

OI

25.032,20

25.032,20

Diâmetro mínimo: 3,2 metl'Os.
. Sistema tocai: foco primário .

-

Freqüência de ope ração: Banda C: 3,4 à 4,2
G Hz.

-

.
-

Polarização: linear.
Ganho: mínimo de 41,0 dBi na Banda C.
Temperatura de ruíd o: (a 30° de elevação)
28° K.

Superficie do reflet or fechada, const ruída em
chapa de al um ín io ou fibra com alul11inação

-

interna.
Movimentos disponíveis:

•

- azimute: 360 0
contínuos.

•
-

- elevação: 0° até 90° .

Estrutura pO l1 antc: tubo e perfis de aço com
base tipo tripé.

Características gerais:
Fornecido com iluminador duplo e 3(três)
LNB p,ua

liSO

profissional com filtro para

\ViM ax banda C estendida e com temperat ura
de ruído máximo de 15°K, freqüência de
entrada de 3,4 a 4,2 GHZ, estabilidade do
oscilador local de ± 500 KHZ, Ref. do LNB:
Norsal 8515 ou similar, reL do filtro: Norsal

BPF-C-2 ou similar. Cada LNI3 deverá ser
ligado a um receptor para si nt onizar a TV
Senado e a TV Câmara simultanea mente.
Deverá ser entregue dois filtros.
O eq ui pa mento deve vir COIll Illnllunl de
instalação contendo as características técn icas.
Acessórios:
Cnbo conxinl RGC-06 com dupln blindagem c
90% de malha e conectores para ligação dos LNB
aos receptores de satéli te e demais acessórios para
fixação do cabo.
MARCA: EMBRASATj BR3200P E
ACESSORIOS.

Instnlaçi10 do Item 241

242
243

•
.

MONITOR DE VÍDEO PARA
BROADCAST COM ENTRADA SOl

CATSER
1988
150699

Características mínimas:
Monitor do tipo widescreen para
I .

I

'~

fi\

Processo nO 00200.00548712013-93
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monitorament o de sinais de

bJ'oadcast;
Tela de LCD, com iluminação a Lcd, de no
mínimo 17" (dezessete polegadas) de
diagonal;
Monitor de forma de onda (wavcform) c
medidor vetorial (vct:lo rscopc) intern os;
Entrada de video padrão SDI e HDM I;
Resolução nativa de no mínim o 1280 x 768
(WXGA);
Ajustes de brilho, contraste, cor e ga ma ;
Tensão de a lim entação: 1101 220 VAC, 60Hz.
Acessórios: cabos e elemen tos de conexão
necessár ios para interl igação
com os demais componentes do sistema fornecido.

244

Insta

245

• MONITOR DE
Características:

10

OI

400,00

OI

4.089,60

4.089,60

OI

310,00

310,00

OI

J.

montage m em gabi nete padrão rack de 19"
(dezen ove po legadas);

entradas balanceadas de áudio ana lógico XLR;
ent rada balanceada de áudi o digi tal AES/EBU
-

resposta de fi'eq uência de 200 Hz a 20 kHz;

- potênci a mínima: 2X IO \Valts;
monitoração de ní vel de áud io via VU em barra
de LEDs ou painel de LCD;
sa ída para fone de ouvido com ajust e de
volume;
ten são de alimentação 220 VAC, 60 Hz.
Acessórios: cabos e elementos de co nexão
necessá ri os para int erl igação COIl1 os demai s
compo nentes do sistema forn eci do (receptor de
sinais de satélite e set-top-box).
MARCA:

246
• RECEPTOR E CONVERSOR DE S INAIS
DE TV DIGI TAL (SET
TOP BOX)
Características:
Deverá atender as norma s do padrão brasil eiro
de TV Digital (ISD B-T II) .
- Recepção ONE-SEG c FULL-SEG.
Poss ibi lidade de confi guração de razão de
aspecto 4:3 e 16:9.
- Entrada de RF em concctar do tipo F.
Poss ibilidade de sint onia de ca nai s UHF 14 a
69.
compa ti bili dade com sin ais nos padrões HDTV
e SDTV.
sa ídas de vídeo do tipo video composto, vídeo
componente c HDMI.
,
esté reo e
com

Senado Federal I Via N2 1Unidade de ,\p,,#lf<f
Telefone: +55
33t1'3-4 .3 J'

I flra siJia DF

1\,~ '
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conector óptico.
- ajustes de áudio e vídeo.
- possibilidade de acesso ao Guia de
Programação Eletrônico (EPG) dos
canais digitais; controle remoIa com as principais
funções do aparelho c
teclas específicas para acesso a aplicações

interativas;
- tensão de alimentaçêl0 220 VAC, 60Hz;
podem ser fornecidos, opcionalmente, dois

equipamentos distintos,
sendo um para recepção ONE-SEG e outro P,U<l
recepção FULL-SEG,

desde que mantidas as demais características da
especificação.
Acessól'ios: cabos e elementos de conexão
necessários para interligação com os demais
componentes do sistema fornecido (monitor de
áudio e monitor de vídeo).

248
249

MARCA: CROMUS/DIGIBOX. MODELO
CHDI2/DG306TB.
Instnlação do Item 247
•

Receptor de TV Digital com

riS

seguintes

CATSER
1988
112640

OI

60,00

60,00

OI

3.198,00

3.198,00

CATSER
1988
300956

OI

400,00

400,00

OI

3.957,50

3.957,50

c:ll'flcterísticHs mínimas:
- Tamanho da tela: 40" (polegadas)
- Sistema de recepção de TV Analógico
(NTSC/PAL-M) e Digital
(SBTVD-T) integrado.

- Suporte para intcratividadc (ginga).
- Resolução: 1920 X 1080 pontos (Full HD).

- Tela: LCD

COI11

iluminação fi Led.

- Recepção dos canais VHF (2-13) c UHF (1469)
- Entradas de vídeo: duas de vídeo composto,
uma de vídeo componente e

quatro HDMI. As entradas de vídeo composto e
vídeo componente
deverão ser COI11 plugs RCA fixados diretamente

no painel traseiro ou
Interal.
- Entradas de áudio analógico: duas
- Tensão de alimentação: 110 - 220 V
Acessórios:
- Controle remuto.
- Suportes para mesa e para fixação em parede.

- ivlanu<tl de instalação e opertlção
Referência: Sony Bravia KDL40EX525
250
251

Oll

similar

SONY IWL-40EX525.
Instalaçiio do Item 249
•

Rack ou Bnstidol', padrão 19" (((('zello"e
polegadas).

15 de 26
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-

Estrutura básica: aço ou alumínio com pintura
eletrostática, na cor

do

gabinete do transmissor.

-

-

Altura Íllil : 40 Un idades padrão.
Laterais com fechos rápidos.

Portas traseiras bipartida s com ventilação.
Perfis verticai s de montagem em 19"
perfurados para porca tipo gaiola,

em aço.
-

LOllgarinus Illultifuucionuis em aço para

-

amurrnçíl0 de cabos.
Teto fechado com rasgos para ventilação.

-

Acessórios nor Rnrl<:
160 porcas gaiolas M5.
160 parafusos Phil ips M5xl3mm .
160 arrueias lisas M5.

2 painel cego em aço pintado na cor do rack
<.:om 04 Uno
2 painel cego em aço pintado nu cor do rack

com 03 Un o
4 painéis cegos em aço pintado na cor do rack
com 02 Um
15 painéis cegos em aço pintado na cor bege
com OI Uno
2 réguas de tomada s com pelo lllellOS 12
tomadas (2P + T), montadas uma em cada
lado do rack.
MARCA: LEXTRON/RA CK SERVER 19".
Instolaçilo do lIem 251

-

252
253

•

ENCODER (H.264 - ONE-SEG) PARA
SINAIS DE AUDlO E VíDEO PADR'\O
ISDIl-TB.
Características minimas:
- Operar de acordo com as normas ABNT
NBRI5602- 1, NBR 15602-2 c
NBR 15602-3;
Possuir entrada de vídeo SDI baseado 110
padrão SMPTE-259M 75 Ohms;
Enlrada de áudio AES/EBU;
Possuir saída DVB-ASI;
Possuir saída de áudio e vídeo para
mOIl itoração;
Codificação de video H.264 1 MPEGA AVC
para dispositivos móveis
(I -Seg), com taxa de quadros selecionáveis;
Codificação de áudio MPEG-4 AAC/AAC+
para dispositivos móveis (1- Scg);
Possibilidade de ajuste dos pl'ofiles de
codificação de áudi o e vídeo
indicados para dispositivos móveis (l-Scg) na
norma do padrão

Lr)n·' '''''''0

F,d"" 1 v;,.

CATSE R
1988
108502

OI

400,00

400,00

02

73.860,00

147.720,00

,
\
~
~""
"''''';a
"'""''';;I";"" if.~ ".i~" ~'O .
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hrasileiro;

-

Interf.1ce padrão Fast Ethernet (I OOBaseT)
para operação e configuração
remoIa.

-

Tensão de alimentação II OVCII, 60 Hz.
lVlolltagcm em rack padrão 19" (dezenove

polegalias).

-

Manual de operação e instalação.
Ac('ssórios: cabos c conectores necessários para
interligação com os demai s componentes do

sistema fornecido.
254

MARCA: SCREEN SERVICE/E NC333.
Instalação do Item 253

255

•

ENCODER HD/S D PARA SINAIS DE
ÁUDIO E VíDEO PADRÃO ISDB-T"
Características mínimas!
Operar de acordo com as llorllltlS A13NT
NURI5602-1, NIlR1 5602- 2 e NBR 156023·,

-

Possuir entrada de vídeo SOl baseado
padrão SMPTE-259M 75 Ohms;

CATSER
1988
108502

OI

400,00

400,00

04

20.000,00

80.000,00

OI

400,00

400,00

02

80.000,00

160.000,00

110

Codificação em resolução padrão (SD) e alta
resolução (HD)
selecionável ;
- Entrada de áudi o digital AES/EBU;
Possuir saída DVB-ASI;
- Possuir saída de áudio e vídeo para

monitoraçào;
Codificação de vídeo H.264 1 MPEG-4 AVC
Codificação de áudio compat ível com padrão
MP EG-4 AAC
- Possibilidade de ajuste dos prq.files de
codificação de áudio e vídeo indicados na
norma do padrão brasileiro;
Interface padrão cast Ethernet (I OOBaseT)
para operação e configuração remota.
- ivlontagem em rack padrão 19" (dezenove
polegadas).
- tvlallllal de operação e in stalação.
Tensão de alimentação II OVCII , 60 Hz.
Acessórios: cabos e conectores necessários para
interligação com os demai s componentes do
sistema fornecido.
MARCA: SCREEN SERVICE/ENC333.
Instalaç'o do Item 255

-

256
257

•

-

MULTIPLEXADOR DE SINAIS
PADnAo ISDB-T u
Características mínimas:
Operar de acordo com ns normns ABNT
NIlRI5603-1 , NUR15603-2 e
NBR1 5603-3.
Possuir nelp menos 8 (oito) entradas ASI Ilanl

~ S,n,"n F,",,,,
L'V

I v;,

CATSER
1988
68870

~t 2>IJF

N2 I Un;","e de Ap";'" « (,5
T,'ofo", +55 ((,,;;~~~~III~r('(,"'1\~ .
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-

-

encoders de áudio e vídeo I-ID/SD/ONESEG (1-1.264);
Possuir pelo menos lima cntradn ASI para
encoder de áudio e vídeo para dispositivos
móveis (I-Scg) (1-1.264);
Possuir entradas de dados slIticicntcs para
permitir a in serção de

inlcratividadc, carrossel de titulas c gu ia de
programação eletrônica

para

mínimo quatro canais SD (stnndard
definilion) e para um

ca na I móvel (I-Seg) ;
Saída de TranspOr! Stream - MPEG2-TS,
"ída (1881204 B)1es)
terminada em concctor AS);

-

-

110

Permitir a utilização de illtcratividade através
do Míddlcwarc GINGA ;

-

Permitir configuração dos diversos parâmetros

c tabclns da norma
-

-

bmsileira via suftware

fornecido com o equipamento;
Permitir configuração e operação remota por
interface padrão Fast
Ethernet.
Montagem em rack padrão 19" (dezenove

polegadas).
-

-

258
259

lVlanual de operação e in stal ação.

Tensão de alimentação 11 0/220Volts, 60 I-Iz.

Acessórios: cabos e conectores necessários para
interligação COI11 os demais componentes do
sistema rornecido.
MARCA: SCREEN SER VICE 12X XIlT527 I X
XI3T528.
Instalaçilo do Item 257
•

DECODER PROFISSIONAL (1-1_264 - 1SEG) PARA SINAIS DE ÁUDIO E VíDEO
PAOIIÃO ISOB-TIl

-

Operar de acordo com as norma s do padrão

CATSER
1988
112640

OI

400,00

400,00

OI

31.750,00

31.750,00

Características mínimas:
brasileiro (ISOTV - SBTVD N" 2);
Possuir saída de vídeo SDI baseado no padrão

-

SMPTE-259M 75 Ohm,;
Saída de áudio AES/EI3U;
Possuir saída de áudio e vídeo para
monitoração;

Decod ificação 1-1.264 1 MPEG-4 A VC para
disposi tivos móvei s (I-Seg)
Decodificação de áudio MPEG-4 AAC 1'"1'<'
dispositivos móveis (I -Seg);
Possibilidade de ajuste dos prq/iles de
decodificação de áudio e vídeo
indicados para dispositivos móveis (I-Scg) na
-

norma do uadrào

IP\U~'' ' dO
I, V

F,d""

~~":~,
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brasileiro;
Tensão de alimentação 100/240VAC 50/60
Hz.
Acessórios: cabos c concctares necessários para

interligação com os demais componentes do
sistema fornecido.
260

MARCA:SCREEN SERVICE/ PRO RX T 2.
Instalaç,10 do Item 259

261

DECODER PROFISSIONAL 11 DISD
PARA SINAIS DE ;\UDlO E VíDEO
PADR,\O SBTVD-T

CATSER
1988
1/2640

OI

400,00

400,00

OI

31. 750,00

31.750,00

CATSER
1988
42684

OI

400,00

400,00

OI

69.498,00

69.498,00

Características mínimas:

Operar de acordo com as normas do padrão
brasileiro (ISDTV - SBTVD N' 2);
Possuir saída de vídeo SDI baseado no padrão
~

SMPTE-259M 75 Ohms;
Saída de áudio AES/EBU;

Possuir saída de áudio e vídeo para

monitoração;
Decodificação de vídeo H.264 I MPEG-4
AVC;
.
Decodificação de áudio ivIP EG·4 AAC;
Possibilidade de ajuste dos prqjiles de
decodificação de áudio e vídeo - indicados lia

norma do padrão brasileiro;
Ten são de alimentação 100/240VAC 50/60

Hz.
Acessórios: cabos e conectares necessários para
inter ligação com os demai s componentes do

sistema fornecido.
Referência de comparação: marca Ateme modelo DR8100 ou similar.
262
263

MARCA:SCREEN SERVICEI PRO RX T2.
Instalaç,10 do Item 261
GERADOR DE ENTRETENIMENTO E
INTERATlVIDADE PARA TV DIGITAL
PADRÃO SBTVD-T
Cnrnct('rísticns mínimns:

Tran smissão de fluxo de transport e MPEG 2TS em tempo real para saídas em interface
ASl e em arquivo;
Geração de BTS para preparação de fluxo de
transporte para l11odlllação em calnadas
hierárquicas ISDI3-T;
1 interface ASI de entrada, no mínimo;
I interface ASI de saída , no mínimo;
Geração de carrossel de objetos DSM -CC
(Aplicações GINGA-] c G/NGA-N CL);

-

Geração de carrossel de dados para

~~
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atualização de finn wa rc de receptores pelo ar
(OAD);
Geração de tab elas para EPa em
c:onformidade com O ISDIJ-T II • com in serção
em tempo real da s in form ações e configuraçl1o
de ta xa de repetição com resolução de
milisscgundos;
Geraç ão de tabelas PS I/SI em conform idade
com o SBTVD, com inserção em tempo real
das informações c configuração de ta xa de
repetição com resoluç.io de milissegundos;
Servidor de Closed Caplioll em tempo real;
Permitir multiplexação e geração de EPa
conforme a Norma Brasileira A13NT NUR
t 5603;
Redundância de alimentação de energia;
Redundância de annazellalllento em disco;
Redundância de refri geração;

-

TenS110 de alimentação IO0/240VAC 50/60
Hz.

Acessórios: cabos c conectores necess:1 ri os à
interligação com os demais equipamentos do
sistema .

264

Referên cia de comparação: marca EITV - mode lo
Plyaout Projessiollal com servidor de SI. EPG.
Closed Captioll, Dado (Gi nga/OAD),
Multiplexador e Remllltiplexador Oll similar.
MARCA: SHOWCASE PRO/IFN 50 E
ACESSO RIOS.
Instalação do Item 263

265

Treinamento

266

Garantia

VALOR TOTAL

CATSER
1988
CATSER
20052
CATSER
906

OI

400,00

400,00

OI

5.000,00

5.000,00

60 meses

4.030,00

241 .800,00

RS
l.t t3.7 14,29

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valo r global estimado do presente instrumento é de
R$ 1.113.7 14,29 (um milhão, cento e treze mil, setecenlos e quatorze rea is e vi nle e nove
centavos), co mpree nde ndo todas as despe sas e custos diretos e indiretos necessários à perfe ita
execução deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagame nlo efet uar-se-á por intermédio de depós ito e m conta
bancária da CONTRATADA , no prazo de 9 (nove) dias úteis, a contar do recebi me nto da nota
fiscal di scriminada , em 2 (duas) vias, ressa lvada a hipótese previ sla no § 3° do art. 5° da Lei nO

8.666/1993 .
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PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento ticará condicionado à prévia atestação do gcstor
na nota fi scal/fatura, cabendo à CONTRATADA a apresentação da garantia prevista na
cláusula nona e à entrega dos comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) 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 pagamento dos serviços de garantia dos equipamentos será
efetuado , mensalmente, sendo a primeira parcela paga após 30 (trinta) dias do recebimento
definitivo a as demais a cada 30 (trinta) dias subseqUentes.
PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento dos serviços de garantia dos equipamentos fica
condicionado ao cumprimento das exigências constantes no s panígratos décimo tercciro a
vigésimo segundo da cláusula terceira , sendo glosado nos seguintes casos:
EVENTO
Atraso no atendimento
chamada de conserto

PRAZO
à

48 horas

MULTA
I% por hora ou fi'ação de
hora por atraso sobre o valor
mensal da garantia

Atraso no atendimento à
chamada de conserto em caso
de falha que provoque a
queda do sinal da emissora
Atraso na rest itu ição do
original
equipamento
substituído em perfeito estado
de funcionamento

12 horas

4% por hora ou fração de
hora por atraso sobre o valor
mensal da garantia

30 dias

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

PARÁGRAFO SEXTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transterência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Havendo vício a reparar em relação à nota tiscal/ fatura apresentada
ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o prazo
constante do parágrafo segundo desta cláusula será suspenso até que haja reparação do vício ou
adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO OITAVO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRA TADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo segundo e a data do efetivo pagamento da nota fi scal/fatura, a serem incluídos em
fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguint e tõrmula: EM = I x N x VP,
onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso ;
I = Índice de c lpen sação financeira = 0,00016438, assim apurado'
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1= i/365

I = 6/100/365

I = 0,00016438

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

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
O preço do Sistema de Transmissão de TV Digital Terrestre e do treinamento técnico e
operacional será lixo e irreajustável.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O preço da garantia poderá ser reajustado após 12 (doze)
meses contados da data da ass inatura do contrato, observada a variação do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor -INPC ou por outro indicador que venha substituí-lo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O primeiro reajuste levará em conta para fins de cálculo a
variação do índ ice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro
aniversário do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos
aniversários seguintes, aplicando-se a variação ocorrida no último período.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no ar!. 65, inciso li , e §§ 1° e 2°, da Lei
nO 8.666/ 1993.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho 01131055125495664 e Natureza de Despesa
449052, tendo sido empenhadas mediante a Nota de Empenho n.O20 l4NE800086, de 13 de
fevereiro de 2014.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia de R$ 55.685,71 (cinquen1a e cinco mil , seiscentos e
oitenta e cinco reais e setenta e um centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
global deste contrato, nos termos do ar!. 56 da Lei nO 8.666/1993 , em uma das seguintes
modalidades:
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I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a

forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
defin ido pelo Ministério da Fazenda;
11 -

seguro-garantia; ou

III - fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias corridos, a

partir da data de assinatura deste contrato, para efetivar a prestação da garantia e apresentar o
comprovante respectivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e

proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de vencimento, utilização ou recálculo da garantia , a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da ocorrência do fato , para renová-Ia
ou complementá-la.
PARÁGRAFO QUARTO - Nas hipóteses de a garantia ser prestada nas tonnas previstas
nos inci sos 11 e lIl , não se admitirá que os respectivos documento s contenham qualquer termo

ou condição que limitem ou tl'ustrem a plena execução do valor da garantia ofertada.
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato, no

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

Caberá aos gestores designados pelo Diretor-Geral promover todas as ações necessárias ao
fiel cumprimento deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência ;

11 - multa;
111 - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com
o SENADO e seus órgão s supervisionad s, pelo prazo de até 2 (dois) anos ;
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IV - impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 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 contratar com a administração pública enquanto
perdurarem os motivo s determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se mpre que a
CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após decorl'ido o prazo da
sa nção aplicada com base nas alíneas 111 e IV desta Cláu sula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das sa nções previ stas nos incisos \I e V desta

Cláusula, com fundamento no art. 7° da Lei nO 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e
descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5
(cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das
segu intes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa ;
11 - fi'audar a execução do contrato;
III - comportar-se de modo inidôneo;

IV - fazer declaração falsa;

v - cometer fraude físcal.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a resc isão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de
10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O atraso inju st ificado na execução deste contrato sujeitará a
CONTRATADA à multa de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre a parce la inadimplida,
até o Iim ite de 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO QUARTO - A não apresentação da garantia contratual prevista na cláusula

nona, bem como das certidões previstas no parágrafo terceiro da cláusula quinta, sujeitará a
CONTRATADA à multa dc 0, 1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do
contrato, até o limite de 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO QUINTO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos parágrafos

terceiro e quarto, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido , se m prejuízo das
demais sa nções.
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PARÁGRAFO SEXTO - Findo o prazo limite previsto no parágrafo terceiro sem
adimplemenlo da obrigação, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 10% (dez por cenlo)
so bre o valor da parcela inadimplida deste contrato, podendo ainda o SENADO, a seu critério,
fa zer uso da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Além das multas previstas nos parágrafos anteriores, no caso deste
contrato vil' a ser rescindido por culpa exc lusiva da CONTRATADA, será aplicada multa
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor global deste contraio, fixada , a critério do
SENADO, em filllção da gravidade apurada.
PARÁGRAFO OITAVO - A multa, aplicada após regular processo administrativo, garantido
o direito de ampla defesa, será desco ntada das faturas emitidas pela CONTRATADA ou, se
insuticiente, da garantia prestada na forma da cláusula nona desle contraio.
PARÁGRAFO NONO - O valor remanescente 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 tolal ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nO8.66611993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A resc isão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lci nO
8.666/ 1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A resc isão poderá ocorrer ainda da seguinle (arma:

I - amigável, por acordo entre as part es, reduzida a termo no proccsso da licitação, desde que
haja conveniência para o SENADO; ou

11 - judicial, nos termo s da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A resc isão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fimdamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de resc isão contratual deverão se r formalm ente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defcsa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de resc isão administrativa,
nos termos do ar!. 79, inciso I, da Lei nO 8.666/ 1993, aplicando-se, no que couber, as
disposições dos §§ 1° e 2° do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da refe rida lei.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

o presente contrato terá vigência por 60 (sessenta) meses consecutivos, a partir da data de sua
assinatura .

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato .
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF,

2.. 5 de FG. V(, ~f, \ RO de 2014.

:4NTÔNIOJjE . E - 'DERIOS>-REBOUÇAS
'lRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL

~NTON/O

GlUS PPE SATTA
SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ELETRÔNICOS LTDA.

Testemunhas:
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