PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
Secretária Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais – SEMISPE

“ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
ÁUDIO E VÍDEO PARA REESTRUTURAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS E BIBLIOTECA DE
TURISMO E HOTELARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO UFMA”.

SÃO LUÍS – MA
Março / 2022

1. OBJETO
As especificações técnicas descritas tratam da necessidade de aquisição pela
UGP/SEMISPE/PMSL de equipamentos de áudio e vídeo para reestruturação da
SEMISPE e da Biblioteca de Turismo e Hotelaria da UFMA, de acordo com as
especificações, quantidades e exigências, inclusive instalação e/ou montagem, além
de insumos necessários para instalação de todos os itens e plano de assistência
técnica gratuita dos produtos.
Para a presente aquisição será utilizada a modalidade comparação de
preços, considerando a proposta com menor valor por ITEM.

2. JUSTIFICATIVA
A aquisição de equipamentos de áudio e vídeo resulta da necessidade de
reestruturação e implantação de tecnologias no âmbito da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS,
transformada pela lei 6.879, de 12 de janeiro de 2021, responsável pela execução e
gestão do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís/MA, que inclui
a Biblioteca de Turismo e Hotelaria da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
localizada na Fábrica Santa Amélia.
A aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para a Biblioteca de Turismo e
Hotelaria da UFMA, foi uma estratégia pensada pela SEMISPE em conjunto com o
BID, para aparelhamento da Biblioteca que se encontra sem utilização e é
contrapartida do Programa.
Essa aquisição é justificada pelo componente de fortalecimento institucional
do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís/MA, o qual
contempla aparelhamento e qualificação para as secretarias e os órgãos municipais
diretamente envolvidos nas atividades do Programa.

3. APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS E PROPOSTAS
3.1 As Propostas de Preços deverão informar MARCA E MODELO para os itens
ofertados, bem como folder informativo/descritivo (especificações técnicas).
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3.2 A Proposta que ofertar produto com garantia de fabricação inferior ao ITEM 8
destas especificações técnicas será desclassificada.
3.3 Não serão aceitos produtos que apresentem avarias de qualquer natureza,
inclusive arranhões; vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou
de transporte inadequado.
3.4 Os produtos de cada lote deverão ser idênticos ao da Proposta Comercial
aceita na licitação. Qualquer alteração na entrega deve ser expressamente
autorizada pela CONTRATANTE.
3.5 Não serão aceitos produtos com especificações técnicas diferentes das aqui
estabelecidas e aceitos na proposta da CONTRATADA.
3.6 Os produtos deverão ser apresentados em suas embalagens habituais de
venda, sem nenhum tipo de violação, com todos os itens acessórios necessários à
sua perfeita instalação e funcionamento, acompanhados de sua documentação
técnica completa e atualizada, contendo os manuais e/ou guias de instalação em
português.
3.7 A documentação deverá ser fornecida em sua forma original, não sendo aceitas
cópias de qualquer tipo.
3.8 Os produtos devem trazer estampada a marca do fabricante e ter qualidade
assegurada por este fabricante (Certificado de Garantia de Fabricação).
3.9 Os produtos deverão ser genuínos, novos e de primeiro uso, ou seja,
produzidos com todos os componentes 100% novos, inclusive a carcaça e pertencer
a família de produtos mais recentes disponibilizadas no mercado pelo fabricante.
3.10 Não serão aceitos produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou
de qualquer terminologia utilizada para indicar que o produto é proveniente de
reutilização de material.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS
ITEM

1

Especificações Técnicas
Caixa Acústica Som 3D Ambiente sem paredes paralelas, que tenha duas vias em pequenas
dimensões, woofer com cone de polipropileno e bobina de grande excursão e um tweeter com
diafragma em PEI; Acabamento: Injetada em Plástico e tela frontal em alumínio, Material
ABS;Alto Falantes: 6" WO cone PP + 1" TW dorno PEI; Impedância: 8 Ohms; Potência:
50Watts RMS cada caixa, 100 Watts RMS o par; Resposta Frequência: 85 Hz a 20 KHz;
Dimensões Aproximadas (AxLxP): 28,5cm X 21,5cm X 25,5cm; Peso: 3,225 kg

Qtd.

8
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3

4

Mesa de Som 8 Canais ; CSR - Mesa de Som Analógica 4 Canais; Possui tocador USB/SD e
efeito Delay ; Alimentação 48V Phantom Power; Entrada p/ Canais Mono; 2 Canal de Entrada
Estereo com Jack RCA; EQ de 3 Bandas por Canal; Modelo: CSR 4L USB;Código: 2024 (110v)
| 2025 (240v)
Microfone sem fio duplo que reúne tecnologia com qualidade de áudio; Com sistema que
acompanha Hard Case para facilitar o transporte e armazenagem;2 Frequência faixa UHF;
Baixo ruído de manuseio; Microfone dinâmico; Funcionamento com 2 pilhas AA ;Diversity com
2 antenas de recepção;Sistema mão, mão; Bastão de Plástico;• Alcance médio: 100 mts;
Resposta de frequência: 50 Hz ~15 Khz (± 3 dB); Relação sinal - ruído: 98dB; T.H.D.: 0,1 % Nível de saída de áudio: XLR: -30 dBV, P10: -8dBV; Estabilidade de frequência: ±
15KHz;Conexão de saída: XLR balanceada P10 e não balanceada; Alimentação: 2 pilhas
AA;Faixa de portadora de RF: 614 ~ 806 Mhz; Faixa de operação: 100m sob condições
típicas;Resposta em frequência de áudio: 50 a 15.000 Hz, ± 3dB; Rejeição de imagem: 60 dB
típico - Rejeição a espúrios: > 60 dB típico; Distorção do sistema (referente a ± 15KHz de
desvio;Modulação a 1 Khz): 0,1% de T.H.D típico; Sensibilidade: -109dB para 12dB SINAD
típico; Dimensões e peso da embalagem • Peso: 2,780 kg • Dimensões: 46,5(L) x 32,7(A) x
10,5cm(P)
Microfone Shure Vocal ; Proporcione excelente qualidade sonora; Tenha cabo com conector
1/4 que permita sua utilização com sistemas portáteis de gravação;Microfone unidirecional;
Modelo que ajude a reduzir a retroalimentação e amplie a resposta de frequência; Transdutor
dinâmico; Polar Cardióide Padrão; Resposta de Frequência: 50Hz a 15kHz;Impedância: 600
ohms;Sensibilidade: 52dBV/Pa a 1kHz; Conector XLR.
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Microfone de mesa com base, cardióide, soundvoice; Princípio Transdutor: Condensador de
Eletreto; Característica: Cardióide; Led vermelho na base; Resposta de Frequência: 50Hz16000Hz; Sensibilidade:-38dB ± 3dB / (0dB = 1V/Pa em 1kHz); Impedância de saída: 1,5KO ±
30%; Requisitos de Alimentação: 3V e 48V (Phantom XLR/XLR); Saída XLR; Comprimento da
Haste: 40 cm; Altura total (Haste+Base+Espuma): 49 cm
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6

Microfone Duplo Profissional
- LAPELA COM ANATEL; Frequência: 512-541 MHz;
Estabilidade de frequência: = 0.005%; Saída RF: -100 dBm; Imagem de rejeição espelhada: =
45dB; Sinal / Ruído: = 95 dB; Distorção: = 0.5%; Nível de saída de áudio: = 1V (10K);
Alimentação: DC12V 500 MA; Transmissor: UHF-526BP;Frequência de estabilidade: 10ppm;
Saída RF: < 30mW; Modulação: FM;Desvio máximo: ± 75KHz; Emissão simulada: = 40dB;
Alimentação: 3V - 4 pilhas AA ; Consumo de corrente: 100 mA.
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Camera 4k com PTZ; Zoom Ótico: 30X; Raio de Panorâmica de 350° e inclinação de
120°;Video Full HD 1080p 60fps; Desing de Lente Dupla (FOV super ampla de 120°) que seja
capaz de rastrear o alto-falante e capturar uma visão panorâmica da sala de aula ao mesmo
tempo; Detecção de Multi-Apresentador para rastrear com precisão quando há duas ou mais
pessoas na área efetiva; Três modos de rastreamento AI: Rastreamento de área ampla
(capture cada interação), Acompanhamento de palco e Rastreamento de segmento; Saída
HDMI / 3G-SDI / IP; Full HD 1080p60.Camera PTZ(Sensor de imagem: sensor CMOS de baixa
luz de 1 / 2.8 "60 fps; Elementos de imagem eficazes: 02 megapixels; Resolução de saída:
automática, 1080p / 60, 1080p / 50, 1080i / 60, 1080i / 50, 1080p / 30, 720p / 60;Zoom óptico:
30X; Zoom digital: 12X; Comprimento focal da lente: f = 4,3 mm (largura) - 129 mm (tele); Íris: F
= 1,6 (largo) - 4,7 (tele); Vista do ângulo: DFOV = 76° (amplo) - 3° (tele); Iluminação mínima:
IRE50 0,47 lux (60 fps); 0,23 lux (30 fps); Número predefinido: 10 locais remotos (256 via RS232); Distância mínima de trabalho: 1,2 metros no terminal remoto (30X); 0,1 metro na
extremidade larga (1X); Equilíbrio de branco: automático / manual (2500 - 10000);Ganho:
automático / manual; Obturador Eletrônico: 1/5 - 1 / 32.000s; Compensação de luz de fundo
(BLC): desligada / ligada; Exposição: automática / prioridade do obturador / prioridade da íris /
manual; Redução de ruído: desligado / baixo / médio / alto; Frequência: automática / 50 Hz / 60
Hz; Relação S / N:> 50 Db; Resolução horizontal: Centro (800 linhas de TV); Canto (600 linhas
de TV).PARÂMETROS PAN & TILT(Rotação panorâmica: -175° (esquerda) + 175° (direita);
Rotação de inclinação: -30° (para baixo) + 90° (para cima); Velocidade de controle panorâmico:
2° - 50°/s; Velocidade de controle de inclinação: 2° - 50°/s; Velocidade predefinida: pan
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160°/seg; inclinação 160°/s.CÂMERA PANORÂMICA (VISUALIZAÇÃO COMPLETA) Sensor
de imagem: sensor CMOS de baixa lux de 1 / 2.8 "60 fps; Elementos de imagem eficazes: 02
megapixels;Resolução de saída: automática, 1080p / 60, 1080p / 30, 720p / 60; Comprimento
focal da lente: 2,12 mm; Equilíbrio de branco: automático; Exposição: automática; FOV: DFOV
= 120°, HFOV = 110°, VFOV = 74,5°). INTERFACE / STREAMING / PROTOCOLO(Saída de
vídeo: 3G-SDI * 2, HDMI * 1, IP (RJ45); Capacidade de saída de vídeo: até 1080p / 60
fps;Controle Remoto: RS-232, IP; Taxa de Baud: 115200/9600/4800/2400 bps; Interface de
rede: 10/100/1000 base-T, suporte Wake-on-LAN; Formato de compressão de vídeo em rede:
H.264; Protocolo de rede: RTSP, RTMP, ONVIF; Streaming de vídeo IP: streaming de vídeo
duplo (PTZ e vista panorâmica); • Protocolo de controle: VISCA / Pelco-D / Pelco-P;
Alimentação: adaptador de alimentação DC 12V. SISTEMA( IR remoto: sensor IR; Áudio: PCM,
AAC-LC, G.711; LED: energia (azul=ligado, vermelho=desligado); Segurança: slot
Kensington;Remoto infravermelho: receptor na frente da câmera; Adaptador de nergia: AC
110V - AC 220V para DC 12V / 5ª; Consumo: 24 W (máx.); Temperatura de operação: 0℃ - +
40℃; Umidade operacional: 20% - 80%;Temperatura de armazenamento: -20℃ - + 60℃;
Umidade de armazenamento: 20% - 95%; Dimensões: L = 201 mm, W = 210 mm, H = 176 mm;
Peso: 1,75 kg;Acessórios: controle remoto, adaptador de alimentação 12V / 5A, guia rápido
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Placa de captura USB que faz Stream e Gameplays em até 1080p; LGP LITE GL 310;
Codificador de hardware H.264; Full HD 1080p;Compressão de Hardware; Hot Button com
indicador LED; Mini dispositivo e mega performance; Portos de entrada: HDMI; Portos de
saída: HDMI; Interface: HDMI; Codec: Hardware codificador H.264;• Streaming de LED
indicador de status de trabalho; Dimensões aprox. do produto: 70 X 22 X 131
mm.CONEXÕES:( Interface: USB 2.0; Entrada de vídeo: Digital: HDMI; Entrada de Áudio:
Digital: HDMI / Analógico: 3,5 milímetros de áudio; Saída de Vídeo: Digital: HDMI; Saída de
Áudio: Digital: HDMI / Analógico: estéreo de 3,5 mm.
Tela chroma key com fundo infinito na cor verde chroma key, confeccionada em tecido 100%
poliéster que não amassa com as dimensões de 3,00 m de largura por 2,00 m de altura. O
tecido deve possuir 0barra dobrada para suporte do varão superior. A tela deverá vir
acompanhada de suportes do tipo tripé com regulagem de altura (03 estágios) e deve atingir
2,00 m de atura. Além disso a tela deverá vir 0acompanhada de todos os acessórios
necessários para instalação, armazenagem e transporte como por exemplo as presilhas de
fixação e bolsa para transporte. Garantia de 12 meses para reposição de peças, mão de obra e
atendimento.
Suporte de mesa para microfone com haste flexível com base pesada para maior estabilidade e
seus componentes. Produzido em plástico de engenharia e aço carbono, garantindo resistência
ao produto.Comprimento da haste: 30cm; Material: Aço carbono com acabamento e plástico de
engenharia; Acabamento haste: Cromado;Peso da base: 2,00Kg; Peso total: 2,50Kg.
Pedestal para microfone tipo girafa; Acabamento: Preto Epoxi;Haste para ajuste na horizontal;
Altura mínima: 1,00 metros; Altura máxima estendida: 2,10 metros; Tamanho do braço: 61
cm;Peso líquido: 1,40Kg.
Tripé de Mesa até 1,02m altura suas fotos e filmagens com qualidade, foco e sem tremulações;
Que tenha precisão e profissionalismo para os trabalhos e estabilidade absoluta; Tripé de mesa
regulável, mínimo 35cm e máximo 1,02m de altura. Funcionalidade e precisão graças ao nível
esférico de bolha de ar; Pés emborrachados e travas; Feito de alumínio, leve e resistente;Peso
Máximo Suportado: 2kg;Peso Aproximado: 300 gramas;Altura máxima: 1,02 mts;Rotação
horizontal: 360°; Rotação vertical: 180°; Base da Câmera pode ficar na posição horizontal ou
vertical com 90° de regulagem para este fim.
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Cabo HDMI 10 M,Cabo HDMI 2.0;Possuir resoluções em 4K @ 50/60(2160p); Possuir taxa de
transmissão de até 18 Gbps; Possuir conectores macho; Possuir função de canal de retorno de
áudio (Audio Return Channel - ARC); Permitir a conexão via internet (HDMI Ethernet Channel HEC).
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Cabos XLR-P10 10m, Cabo com revestimento PVC para uso em microfone; Possuir 5 metros;
Possuir condutor interno em fio de cobre; Possuir blindagem em alumínio; Possuir fator de
proteção de 95%; Possuir conector XLR fêmea e conector P10 macho
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Cabos RCA-P10, Cabo com revestimento PVC para uso em Televisores de LCD e LED,
SubWoofers, DVDs e Home Theaters;Possuir 3 metros;Possuir conector RCA macho e
conector P10 macho.
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Cabos P2-P10, Cabo com revestimento PVC; Possuir 1,8 metros;Possuir conector P2 macho e
conector P10 macho, ambos estéreo.
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Adaptador P2 st /P10 st e adaptador P10 st /P2 st estéreo usinado em latão com acabamento
em ouro 18k, corpo usinado em alumínio anodizado na cor vermelha.Uso: Áudio; Uso 2: Mesa
de Som; Material: Latão; Revestimento externo: Ouro 18k / Alumínio; Alta rotatividade: Sim;
Tipo: Adaptador;Tipo de plug (L): P2;Ângulo: 180°
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Câmera fotográfica, Gravação de Vídeo :4K (23,98, 25 fps), FullHD 1920 x 1080 (59,94, 50 fps,
29,97, 25 fps,) MOV (Vídeo: H.264 All-I Full HD, Monitor LCD :LCD angular de 3,0 polegadas,
Zoom Ótico :3x (lente), Tipo de Foco :Automático, Manual, Flash :- Modos de Flash:
Automático, Flash Manual, Transmissor Speedlite integrado; - Alcance do Flash: até uma
distância focal de 17 mm (equivalente a 35 mm: 28, Fonte de Alimentação :Bateria
Recarregável mm), Sensibilidade ISO :ISO 100-25600 (Expansível até 51200), Velocidade do
Obturador :- Tipo: Obturador de plano focal, controlado eletronicamente; - Velocidade: 30s1/4000 seg., Distância Focal (Lente) :18 a 55mm,Sensor :CMOS, Formatos de Arquivos
:JPEG/RAW/MP4/MOV, Características : 4K 2160p Vídeo, Dual Pixel CMOS AF, LCD
Articulado, Estabilizador na lente; Tamanho da Imagem (Megapixels) :24.2 Megapixels

1
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Lente para Câmera, Alcance Focal & Abertura Máxima 18-135mm, 1:3.5-5.6, Construção da
Lente 16 elementos em 12 grupos, Ângulo de Observação Diagonal 11°30' - 74°20', Ajuste do
Foco Sistema de focagem interno, Distância Focal mais Próxima 1.3 pés / 0.39m, Sistema de
Zoom Rotativo, Tamanho de Filtro 67mm.

1
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Iluminação
Ring Light 16cm Profissional Usb Led Misto 3500k com controlador de
Temperatura de cor + Tripé; Diâmetro: 16 cm; Alimentação: 5v USB; Comprimento aproximado
do cabo: 1,90m;Temperatura de cor: 3200k - 5500K ajustável; Ângulo Regulável: Sim;
Potência: 10w; O encaixe do Ring ligth é através de encaixe padrão de tripés de rosca
Spotlight - Kit iluminador LED de luz contínua para estúdios fotográficos e vídeos; Lâmpada
com difusor. Tipos de alimentação: 110/220; Potência: 320 W;
Formatos da luz: LED; Diâmetro: 24 cm; Altura: 0.68 cm.ILUMINADOR:( Chave On/Off; Encaixe
para lâmpadas com padrão E-27; Gabinete em Nylon ndustrial altamente reforçado; Suporte
articulado possibilitando ajuste de ângulo, conforme sua necessidade, fixação com pino engate
rápido 5/8" (15,87 mm); Refletor interno em alumínio;Refletor externo em alumínio
proporcionando um excelente aproveitamento da luz; Padrão de encaixe para acessórios
Incoflash; Compatível com lâmpadas de até 17 cm de comprimento total; Potência 30 W Led
Highpower; Equivalência 160W; Bivolt automático 110 V-220 V~; Cabo de alimentação com
4,00m de comprimento;Temperatura de cor: 6.500 K; Lúmens: 2.670).TRIPÉ:( Tripé em
alumínio, altamente reforçado e com excelente acabamento;Altura Mínima: 0,68 cm; Altura
Máxima: 1,90 m; Peso: 1,00 Kg; Abertura dos pés: 0,83 cm; Suporta até: 7,00 Kg
(centralizados).REFLETOR:( Diâmetro frontal: 24 cm; Profundidade: 11 cm)
Pedestal para TV com roda sem bandeja de apoio - per1800 de piso móvel, com designer leve,
um suporte para TV robusto e de alta qualidade; Altura máxima do piso ao centro do suporte =
1,80 m; Capacidade de carga:até a altura de 1,80m: 30 kg até a altura de 1,50m: 40 kg;
Fixação na TV, padrão VESA = 75x75 a 600x400 mm; As colunas são vazadas permitindo a
passagem de cabos (furo com diâmetro de 21mm; As rodas giram a 360º, 2 com freio,
capacidade de 40 kg para cada roda; Peso do conjunto = 14,5KG
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5. DESTINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
5.1 Da tabela descrita no ITEM 4 – Especificações Técnicas e Quantitativos,
metade do quantitativo de todos os itens serão destinados à Biblioteca de Turismo e
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Hotelaria da UFMA, excetuando-se os itens 18 (dezoito) e 19 (dezenove), que
juntamente com a outra metade são exclusivos da SEMISPE.

6. PRAZO DE ENTREGA
6.1 O fornecimento deverá ocorrer mediante Ordem de Fornecimento de acordo
com a destinação, constante no Item 5, e endereços descritos a seguir:

 SEMISPE: na sede da UGP/SEMISPE, localizada na Av. Euclides Figueiredo,
Quadra 04, s/n, Centro Comercial Point, 3º Andar, Jaracaty, CEP: 65.076-820,
São Luís/MA.

 UFMA: Complexo Fábrica Santa Amélia – UFMA, Rua das Crioulas, nº 250,
Centro, CEP: 65015-090, São Luís/MA.
6.2 O prazo de entrega é de até 20 (vinte) dias consecutivos, contados a partir da
data de recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento, incluindo a conclusão
dos serviços de instalação e/ou montagem.
6.3 O prazo de entrega poderá ser prorrogado, a critério da SEMISPE, desde que a
CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso
fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º, da Lei
Federal nº 8.666/1993.

7.

RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS

7.1 O

recebimento

dos

produtos

será

efetuado

por

servidor

lotado

na

UGP/SEMISPE.
7.2 A UGP/SEMISPE, observado o prazo de entrega, verificará se os produtos
atendem às especificações técnicas estabelecidas e emitirá o Termo de
Recebimento Provisório para efeito de posterior verificação quanto à conformidade
dos produtos com as características das especificações técnicas estabelecidas e
aceitas na Proposta da CONTRATADA.
7.3 Após

verificação

da

qualidade

e

quantidade

do

material

recebido

provisoriamente, havendo aceitação dos mesmos e, concluído os serviços de
instalação e/ou montagem, a SEMISPE efetuará os testes de conformidade em até
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10 (dez) dias corridos, para que seja configurado o recebimento definitivo, sendo
lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.
7.4 A CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias corridos para providenciar a
substituição ou ajuste dos produtos eventualmente recusados. Neste caso, a
CONTRATANTE terá novo prazo para testar os produtos. Caso este prazo não seja
observado, será observado, será considerada inexecução contratual.
7.5 O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras
quanto à qualidade do produto entregue, sendo que a data de sua assinatura inicia a
contagem dos prazos de garantia, de assistência técnica gratuita e de pagamento.

8. PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ACESSÓRIOS
8.1 O fornecimento dos equipamentos eletrônicos descritos nestas especificações
técnicas e a prestação dos serviços acessórios inclui a garantia de fabricação dos
equipamentos por prazo não inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data de
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.
8.2 A garantia ocorrerá sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, mesmo quando
for necessário o transporte, por correio ou transportadora, dos produtos ou ainda seu
translado e a estada de técnicos da CONTRATADA ou qualquer tipo de serviço
necessário para o cumprimento da garantia.
8.3 A CONTRATADA deverá solucionar todos os vícios e defeitos dos produtos,
dentro do período da garantia.
8.4 A abertura do chamado para a garantia deverá estar disponível 24 (vinte e
quatro) horas por dia, sete dias por semana, por e-mail, web ou telefone 0800 ou DD
098.
8.5 A garantia poderá não ser prestada nos casos excepcionais em que ficar
comprovado e devidamente atestado pela UGP/SEMISPE que a falha/defeito no
produto ou peça/acessório decorreu de mau uso, quebra por esforço mecânico, caso
fortuito, força maior ou qualquer outra que não seja originada por defeito de
fabricação.
8.6 O prazo de vigência é de 150 (cento e cinquenta) dias contatados a partir da
assinatura do contrato e o Prazo de Entrega poderá ser prorrogado conforme item
6.3 dessas especificações técnicas.
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Fornecer os equipamentos eletrônicos no prazo de até 20 (vinte) dias
consecutivos, contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de
Fornecimento expedida pela UGP/SEMISPE, conforme especificações técnicas
estabelecidas e aceitos na Proposta da CONTRATADA, observadas as respectivas
quantidades, qualidade e preços.
9.2 Substituir os equipamentos eletrônicos devolvidos pela SEMISPE, por estarem
em desacordo com as especificações técnicas ou com a Proposta de Preços, no
prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da respectiva Notificação.
9.3 Providenciar a reparação ou substituição dos equipamentos eletrônicos em que
se verificarem vícios redibitórios, no todo ou em parte, observado o prazo máximo de
10 (dez) dias consecutivos e às suas expensas, a critério da SEMISPE.
9.4 Observar o prazo de garantia dos equipamentos eletrônicos, no mínimo, 12
(doze) meses, contados a partir da assinatura do respectivo Termo de Recebimento
Definitivo.
9.5 Responsabilizar-se

solidariamente

com

os

fornecedores

dos

produtos

(fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que
os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam
ou que lhes diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade
com as indicações constantes da embalagem.
9.6 Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia
autorização da UGP/SEMISPE.
9.7 Identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega de material.
9.8 Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão
social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem
importantes.
9.9 Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de
responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros.
9.10 Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e
descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e

obrigações sociais,
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trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do
fornecimento ou dos serviços acessórios.
9.11 Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança,
higiene e medicina do trabalho.
9.12 Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do
local onde serão entregues os equipamentos eletrônicos.
9.13 Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão de obra
necessária à execução do Contrato, como única e exclusiva empregadora.
9.14 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados,
quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes
assegurem.
9.15 Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à SEMISPE
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos
equipamentos eletrônicos ou da execução dos serviços de instalação e/ou
montagem, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela CONTRATANTE.
9.16 Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
9.17 Apresentar, no ato de assinatura do Contrato Administrativo, Relação da
Assistência Técnica Autorizada para cada um dos itens adjudicados, informando os
seguintes dados: Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone, Web, E-mail.
9.18 Observar o prazo para atendimento ao chamado técnico da UGP/SEMISPE de,
no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da hora de chegada do
técnico credenciado ao local onde estiver o equipamento.
9.19 Observar o prazo para atendimento ao chamado técnico da SEMISPE para
conclusão dos serviços decorrentes da assistência técnica de, no máximo, 48
(quarenta e oito) horas, contadas a partir do início do atendimento, considerando-se
o término do reparo do produto e a sua disponibilidade para uso em perfeitas
condições.
10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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10.1 Emitir a respectiva Ordem de Fornecimento.
10.2 Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto.
10.3 Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos
produtos, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com as
especificações técnicas exigidas e aceitos na Proposta da CONTRATADA.
10.4 Notificar a CONTRATADA para a substituição produtos reprovados no
recebimento provisório.
10.5 Notificar a CONTRATADA para a substituição dos produtos que apresentarem
vícios redibitórios após assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo.
10.6 Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo
estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor.
10.7 Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o
fornecimento dos equipamentos eletrônicos ou com a prestação dos serviços
acessórios.
10.8 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos empregados da CONTRATADA.
10.9 Propor a aplicação das sanções administrativas e demais comunicações legais
pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATANTE.
11. GARANTIA DE EXECUÇÃO
11.1 Considerando que se trata de Contrato de fornecimento de equipamentos
eletrônicos com entrega e pagamento condicionado ao efetivo recebimento dos
produtos, sem complexidade na execução, as Especificações Técnicas nº 03/2022
não exigem garantia de execução, o que representará menor onerosidade aos
licitantes.
12. FISCALIZAÇÃO
12.1 A fiscalização deste Contrato será efetuada pela UGP/SEMISPE, por meio de
servidor designado por meio de portaria, que poderá, a qualquer tempo, determinar
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
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12.2 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou
vícios nos equipamentos eletrônicos; e na ocorrência destes, não implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.
13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora
estabelecidas e formalizadas no Contrato, sujeitará a Contratada às sanções
administrativas previstas na legislação.
13.2 Aplicando-se o disposto no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/1993, o atraso
injustificado na entrega ou substituição dos produtos, sujeitarão a Contratada às
seguintes multas de mora:
a) Multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do
valor da respectiva Nota de Empenho, em caso de atraso na
entrega dos produtos, a juízo da Administração, até o limite de 10%
(dez por cento);
b) Multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do
valor da respectiva Nota de Empenho, em caso de atraso na
substituição dos produtos reprovados no recebimento provisório ou
que apresentem defeito de fabricação ou impropriedades ou vício
redibitório, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por
cento).
13.3 Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, o Município de São Luís
poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções, garantida a ampla defesa e o
contraditório:

I. Advertência;
II. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração

Pública

enquanto

perdurarem

os

motivos
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determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
§ 1º As sanções previstas nos incisos “I”, “III” e “IV” poderão ser aplicadas
conjuntamente com o previsto no inciso “II”.

14. FORMA DE PAGAMENTO
14.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos
após o ateste que formalizar o Recebimento Definitivo, desde que não haja fator
impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota
fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das
seguintes certidões, como validades compatíveis à data do pagamento:

I. Certidão negativa de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a
Dívida Ativa da União;

II. Certidão Negativa de Débito, emitida pela Receita Estadual;
III. Certidão Negativa de Dívida Ativa, emitida pela Receita Estadual;
IV. Certidão Negativa de Débito, emitida pela Receita Municipal, relativos
tributos ISS E TLVF;

V. Certidão Negativa de Dívida Ativa Débito, emitida pela Receita
Municipal, relativos tributos ISS E TLVF;

VI. Certificado de Regularidade do FGTS;
VII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
14.2 A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo servidor responsável
pelo recebimento dos produtos. A UGP/SEMPE poderá deduzir do montante a
pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela
CONTRATADA.
São Luís, 10 de março de 2022.
________________________________________
Lucas Alves da Silva
Coordenador de Programas da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV
Especialista em Programação - UGP
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A P R O V O as especificações técnicas,
consoante previsto no art. 7º, § 2º, inciso I, c/c
art. 38, caput, ambos da Lei Federal nº
8.666/1993.
Em____/_____/2022.

_________________________________________________
VERÔNCA P. PIRES
Secretária Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais
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