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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
SECRETARIA DE GOVERNO 

SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC  

UASG: 115406 
 

PREGÃO ELETRÔNICO – PARTICIPAÇÃO AMPLA – AQUISIÇÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS COM EQUALIZAÇÃO 

QUADRO RESUMO 

Pregão Eletrônico SRP nº 005/2020 
Data de abertura: 09/04/2020, às 9h30min (horário 
de Brasília) 

Processo Administrativo nº 1166/2019 

 

Edital disponível em www.comprasgovernamentais.gov.br e 
http://www.ebc.com.br/institucional/acesso-a-informacao/licitacoes 

 
OBJETO:  
1 Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e equipamentos de 
transmissão de rádio FM, OM e OC, incluindo, quando houver, montagem, instalação, 
configuração, ativação, testes e garantia de funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses, para uso das emissoras de rádio da EBC, por registro de preço. 
 
2 Descrição detalhada dos equipamentos: Encarte A do Termo de Referência, Anexo I do Edital. 
 

Valor Total Estimado: R$ 16.592.826,52 (dezesseis milhões, quinhentos e noventa e dois mil, 
oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos). 
 
Conforme Tópico I do Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

Local de Entrega: Conforme Tópico G do 
Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

Prazo de Entrega e Condições de Recebimento: 
Conforme Tópico F do Termo de Referência, 
Anexo I do Edital. 

Participação 

Ampla ( x )  
 
 

Exclusiva ME/EPP  
( x) Não 
(   ) Sim 
Itens Exclusivos: ___________ 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.ebc.com.br/institucional/acesso-a-informacao/licitacoes
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Sistema de Registro de Preços 

Sistema de Registro 
de Preços 

(    ) Não 
( x ) Sim  

Vigência da Ata:  
 

12 meses 

Legislação específica 

Margem de 
Preferência 

( x ) Não 
(   ) Sim 

Legislação: _____ 
_______________ 

Itens: _______________ 

Modo de disputa ( x ) Aberto 

(   ) Aberto e Fechado 

Intervalo entre 
lances:  

(    ) Percentual: ______ 

( x ) Valor: R$ 100,00 

Critério de julgamento e forma de adjudicação 

Critério de 
julgamento 

( x ) Menor preço     (   ) Maior desconto 

Forma de 
Adjudicação 
 
 
 

(  x ) unitário 
(   ) global  

Equalização de 
ICMS 
 

(   ) Não 
( x ) Sim, Conforme 
Anexo II do Edital. 

Exigências do procedimento 

Prova de Conceito ou 
Amostra: 

( x ) Não 
( ) Sim, Conforme 
Tópico __ do Termo de 
Referência, Anexo I ao 
Edital 

Vistoria: (     ) Não 
(x) Sim, Conforme 
Tópico Q do Termo de 
Referência, Anexo I ao 
Edital. 

Habilitação 

Documentos de habilitação: Conforme Tópico K do Termo de Referência, Anexo I ao Edital. 

Instrumento de contratação 

Instrumento de 
contratação: 

(    ) Nota de Empenho 
( x ) Contrato 

Informações gerais 
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Pedidos de 
esclarecimentos: 

03 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada 
para abertura da sessão 
pública. 

Impugnação: 03 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada 
para abertura da sessão 
pública. 

 
 

Pregoeiro: Andre Luiz Alvarenga 
Calandrine 

Portaria de 
designação do 
Pregoeiro e 
Equipe de Apoio: 

Portaria-Presidente nº 
481 de 11.07.2019 e 035 
de 21.01.2020. 

 

EDITAL 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
2. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4. DO CREDENCIAMENTO 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
6. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E ENVIO DE LANCES  
8. DA DESCONEXÃO 
9. DA NEGOCIAÇÃO 
10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
11. DA HABILITAÇÃO 
12. DOS RECURSOS 
13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
15. DA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA  
16. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
17. DA CONTRATAÇÃO 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
19. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO 
20. DOS ATOS LESIVOS À EBC 
21. DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
23. DO FORO 

 

ANEXOS 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
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ENCARTE A – Características e especificações técnicas do objeto; 

ENCARTE B – Orçamento detalhado; 

ENCARTE C - Modelo de Proposta de Preços; 

ENCARTE D – Declaração para Participação e Contratação; 

ENCARTE E – Modelo de Termo de Garantia do Objeto; 

ENCARTE F – Modelo de Termo de Vistoria; 

ENCARTE G – Modelo de Declaração de Dispensa de Vistoria; 

ENCARTE H – Declaração de Responsabilidade Técnica. 

ANEXO II - ESCLARECIMENTO SOBRE A APLICAÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS E 

FATORES DE EQUALIZAÇÃO POR ITEM. 

ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO. 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
SECRETARIA DE GOVERNO 

SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC 

UASG: 115406 
 
A EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.168.704/0001-
42 e com Inscrição Estadual nº 07.507.191/001-01, por intermédio do Pregoeiro designado pela 
Portaria-Presidente informada no QUADRO RESUMO, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, com critério de 
julgamento MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL EQUALIZADO POR ITEM, destinado à aquisição do 
objeto descrito no Tópico A do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, regido pelo disposto na 
Lei nº 13.303/2016, no Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC da EBC, aprovado 
pela Deliberação CONSAD no 26/2017, na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019, no 
Decreto nº 3.555/2000, no Decreto nº 7.892/2013, na Lei Complementar nº 123/2006 e em 
conformidade com o Processo Administrativo indicado no QUADRO RESUMO. 
 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. A sessão pública deste Pregão terá início no dia e horário informados no QUADRO RESUMO 
que inaugura este Edital, devendo ser considerado o horário de Brasília. 

 
1.2. Os interessados em participar da sessão pública deverão estar regularmente credenciados do 
SICAF, conforme item 4 deste Edital, e no dia e horário informados no QUADRO RESUMO que 
inaugura este Edital, e acessar o sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio da utilização 
de sua chave de acesso e senha.  
 
1.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
1.4. Qualquer modificação neste Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação 
utilizado para divulgação do texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
1.5. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da 
EBC, sem prejuízo do disposto no art. 25 do Decreto nº 10.024/209. 
 
1.6. Os pedidos de esclarecimentos e eventuais dúvidas na interpretação deste Edital e Anexos 
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, para o endereço eletrônico 



6 

Processo nº 
1166/2019 

 

Folha: 

 

SCS Quadra 08, Edifício Venâncio Shopping, Bloco “B-50/60”, 1º subsolo - CEP 70333-900 
Brasília –DF – Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5300 

 
 

cpl_ebc@ebc.com.br. 
 

1.6.1. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contados da data do recebimento do pedido e poderá requisitar subsídios formais 
aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
 
1.6.2. As respostas serão divulgadas no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br e 
vincularão os participantes e a EBC. 
 

 

2. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
2.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital até 3 (três) dias úteis anteriores 
à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, para o 
endereço eletrônico cpl_ebc@ebc.com.br. 
 

2.1.1. A confirmação de recebimento da impugnação deverá ser informada no sistema 
eletrônico comprasgovernamentais.gov.br. 
 
2.1.2. O Pregoeiro poderá conceder efeito suspensivo à impugnação, mediante ato 
motivado registrado nos autos do processo de licitação.  

 
2.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado 
da data de recebimento da impugnação. 
  
2.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para 
realização o certame. 
 
2.4. As impugnações encaminhadas intempestivamente serão desconsideradas. 
 
 
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Edital, correrão à conta dos recursos 
consignados no Orçamento da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, do exercício corrente e 
dos anos subsequentes, cuja rubrica orçamentária constará no processo administrativo indicado 
no QUADRO RESUMO. 
 
 

4.        DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade 

mailto:cpl_ebc@ebc.com.br
mailto:cpl_ebc@ebc.com.br
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licitatória Pregão, na forma eletrônica (art. 9º da Instrução Normativa SG/MPDG nº 03/2018). 

 

4.2. O credenciamento no SICAF permite a participação dos interessados em qualquer Pregão, na 

forma eletrônica, exceto quando o seu cadastro no SICAF tenha sido inativado ou excluído por 

solicitação do credenciado ou por determinação legal (art. 11 do Decreto nº 10.024/2019).  

4.3. Caberá ao licitante interessado em participar deste Pregão, na forma eletrônica, credenciar-se 
previamente no SICAF e utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar deste 
pregão, na forma eletrônica. 

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

 

4.5. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de Certificado Digital emitido pela Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.  

 

4.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 

se tornem desatualizados, bem como comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato 

bloqueio de acesso (art. 7º da Instrução Normativa SG/MPDG nº 03/2018). 

 
4.7. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por 

todas as transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e 

seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

 

4.7.1. O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no 
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país, regularmente credenciadas no SICAF, conforme disposto no art. 19, inc. I, do Decreto nº 
10.024/2019, e que atendam às exigências deste Edital. 
 
5.2.  Estarão impedidas de participar deste Pregão interessados que: 

 
5.2.1. estejam suspensas de licitar ou contratar com a EBC na forma do RILC da EBC; 
 
5.2.2. estejam impedidas de licitar e de contratar com a União na forma do art. 49 do 
Decreto nº 10.024/2019; 
 
5.2.3. que tenham sido declaradas inidôneas pela União, enquanto perdurarem os efeitos 
da sanção, na forma do RILC da EBC; 
 
5.2.4. tenham sido declaradas inidôneas para licitar e/ou contratar com quaisquer órgãos 
ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, bem como de 
quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na 
forma do art. 7º da Lei nº 10.520/2000; 
 
5.2.5. possuam registros impeditivos de contratação no Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas, mantido pela Controladoria Geral da União – CGU, ou de 
Improbidade Administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ; 

 
5.2.6. explora ramo de atividade e tem objeto social incompatível com objeto do Edital; 

 
5.2.7. não tenham representação no Brasil ou não funcionem no País;  

 
5.2.8. se encontrem sob recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, em 
fase de dissolução e liquidação, exceto se houver a apresentação do plano de recuperação 
já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor;  

 
5.2.9. mantenham qualquer vínculo com empregados da EBC, em atenção ao disposto na 
alínea “VII” do subitem 11.3. do Regulamento de Pessoal – NOR 301 da EBC, que veda ao 
empregado da EBC “fazer parte, como sócio ou dirigente, da empresa que preste serviços e 
forneça bens para a EBC, ou que com ela transacione”; 

 
5.2.10. não atenderem as demais condições de participação estabelecidas no Tópico C do 
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
 

5.3. Serão impedidas de participar deste Pregão e de contratar com a EBC os interessados que 
se enquadrem no disposto no art. 26 do RILC da EBC. 
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6. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. A participação no Pregão dar-se-á mediante a utilização de chave de identificação e senha 
de acesso do licitante e subsequente encaminhamento, concomitantemente com os documentos 
de habilitação exigidos no edital, da proposta com a descrição do objeto ofertado e do preço, até 
a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

6.1.1. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 
constantes dos sistemas. 

6.1.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

6.1.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas a EBC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do procedimento licitatório. 

6.2. Como condição de participação no Pregão, o licitante declarará, em campo próprio do 
sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com 
as exigências do edital. 

6.2.1. A falsidade da declaração de que trata o item 6.2. sujeitará o licitante às sanções 
previstas em Lei e neste Edital. 

6.3. O licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às 
seguintes declarações: 

6.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 
da mencionada Lei.  
 

6.3.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;  
 
6.3.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito 
de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 
nº 123/2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.  

 
6.3.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;   



10 

Processo nº 
1166/2019 

 

Folha: 

 

SCS Quadra 08, Edifício Venâncio Shopping, Bloco “B-50/60”, 1º subsolo - CEP 70333-900 
Brasília –DF – Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5300 

 
 

6.3.3. que a proposta foi elaborada de maneira independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 02/2009; 

6.4. O licitante apresentará, ainda, os seguintes documentos para fins de cumprimento dos 
requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital: 

6.4.1.  Declarações pertinentes ao objeto da contratação, conforme o Tópico J do Termo 
de Referência, Anexo I deste Edital. 
 
6.4.2. Termo de Vistoria, conforme orientações do Tópico Q do Termo de Referência, 
Anexo I deste Edital. 
 
6.4.3. Declaração de que não se enquadra nas hipóteses de impedimento do Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da EBC.  
 

6.5. Os licitantes que participarem deste Pregão deverão ficar cientes de que, para fins de análise 
e julgamento das propostas, a EBC poderá solicitar ao licitante classificado em primeiro lugar a 
realização de Prova Conceito ou a apresentação de Amostra, conforme orientações do Tópico R do 
Termo de Referência, Anexo I deste Edital.  
 
6.6. A proposta de preços apresentada pelos licitantes deverá conter as especificações detalhadas 
do objeto ofertado, com o preço, de acordo com o modelo de proposta de cotação de preços 
constante no Encarte C do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, e observar as seguintes 
disposições:  

 
6.6.1. Preço cotado, fixo e irreajustável, de acordo com os praticados no mercado, 
apresentado em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), 
considerando as quantidades, as especificações e as exigências estabelecidas no Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital, e de acordo com o modelo de proposta para cotação de 
preços constante do Encarte C do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.  

 
6.6.1.1. Em caso de divergência entre os custos unitários e totais, serão considerados 
os primeiros e entre os expressos em algarismo e por extenso, serão considerados 
estes últimos. 
 

6.6.2. Validade da proposta de 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação. Na 
ausência de indicação expressa na proposta ofertada pelo licitante do prazo de validade, 
será considerado o prazo de 90 (noventa) dias para todos os efeitos, também contados da 
apresentação. 

  
6.7. A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, sem ressalvas, emendas, 
rasuras, acréscimos e entrelinhas. Admitir-se-á, contudo, a nomenclatura técnica específica que 
não possua tradução compatível no vernáculo. 
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6.7.1. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado do licitante, deverá 
apresentar juntamente com a proposta o respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura. 
 
6.7.2. No caso de o licitante se fizer representar por instrumento particular de procuração, 
este deverá ser apresentado juntamente com a proposta, cópia do documento pessoal do 
outorgante e do Estatuto ou Contrato Social do licitante.  
 

6.8. A oferta de preços deverá ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer 
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 
6.9. A apresentação da proposta de preços implicará plena aceitação, por parte da proponente, 
das condições estabelecidas neste Edital. 
 
6.10. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
  
6.11. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 
 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E ENVIO DE LANCES 
 
7.1. A partir da data e horário informados no QUADRO RESUMO que inaugura este Edital terá 
início à sessão pública deste Pregão, ocasião em que o Pregoeiro verificará as propostas 
apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos no Edital.  
 

 7.1.1. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, 
acompanhado em tempo real por todos os participantes. 

 
7.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro. 
 

7.2.1. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de 
lances. 

 
7.3. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, com modo de disputa 
aberto, mediante a apresentação lances públicos e sucessivos, com prorrogações, observado o 
critério de julgamento MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL EQUALIZADO POR ITEM, oportunidade em 
que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
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7.3.1.  O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor 
consignado no registro. 
 
7.3.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para 
abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no edital. 
 
7.3.3. Os licitantes deverão observar o intervalo mínimo de diferença de valores ou de 
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 
quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta, indicado no QUADRO RESUMO 
deste Edital. 
 
7.3.4. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e 
registrado pelo sistema, observado o disposto no subitem 7.3.3. deste Edital. 
 
7.3.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 
 
7.3.6. O licitante que não apresentar lances, concorrerá com o valor de sua proposta e na 
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 
para efeito de ordenação das propostas. 
 

7.3.7. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 

7.4. A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) 
minutos do período de duração da sessão pública. 
 

7.4.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 7.4., será 
de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 
 

7.5. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no subitem 7.4., a sessão 
pública será encerrada automaticamente. 

 

7.6. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do subitem 
7.5, o Pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do 
melhor preço, mediante justificativa, conforme o parágrafo único do art. 7º do Decreto nº 
10.024/2019. 
 

7.7. Se a empresa que apresentou o melhor lance não se enquadrar como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e houver propostas apresentadas por microempresa ou empresa de 
pequeno porte, no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-
á da seguinte forma: 
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7.7.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, 
no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, após a solicitação pelo Sistema, apresentar nova 
proposta inferior àquela considerada o melhor lance; 
 
7.7.2. Ultrapassada a fase descrita no subitem 7.7.1., o Pregoeiro verificará a 
veracidade da declaração apresentada pela microempresa ou a empresa de pequeno 
porte de que se enquadra como beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, e que está 
excluída das vedações impostas no art. 3º, § 4º, desse diploma legal, em consonância com 
o disposto no subitem 6.3.1. deste Edital. 
 

7.7.2.1. A verificação se dará mediante consulta no Portal da Transparência 
do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção "Despesas - 
Gastos Diretos do Governo - Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)", 
para fins de constatação se o somatório dos valores das ordens bancárias por 
elas recebidas, no exercício anterior, extrapolam os limites, para microempresas 
de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e para empresa de pequeno 
porte de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), previstos no 
art. 3º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 123/2006, ou o limite proporcional 
de que trata o art. 3º, § 2º, do mesmo diploma legal, em caso de início da 
atividade no exercício considerado; 
 
7.7.2.2. A consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o 
somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior 
ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos 
do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o art. 3º, §§ 9º-A e 12, da Lei 
Complementar nº 123/2006; 
 
7.7.2.3. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de 
extrapolamento do limite legal acima citado, a microempresa ou a empresa de 
pequeno porte será alijada de participação do presente Pregão, sendo ainda, 
permitido à EBC a instauração de diligências, abertura de processo 
administrativo e aplicação das penalidades dispostas no item 18 deste Edital e 
outras sanções cabíveis; 
 

7.7.3. Atendidas às exigências estabelecidas nos subitens 7.7.1. e 7.7.2., a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte participará da fase de negociação do item 
9 deste Edital. 
 
7.7.4. Não ocorrendo à classificação da microempresa ou da empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem 7.7.3., serão convocados os licitantes remanescentes que 
porventura se enquadrem no conceito de micro e pequena empresa de que trata a Lei 
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Complementar nº 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
7.7.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.7., 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 
 

7.8. Na hipótese de não classificação de licitante que se enquadre como microempresa ou 
empresa de pequeno porte nos termos previstos no subitem 7.7., o Pregoeiro classificará o 
melhor lance originalmente apresentado.  
 
7.9. Não havendo envio de lances após o início da fase competitiva, serão aplicados os critérios do 
item 7.7 deste Edital. 
 
7.10. Persistindo o empate após a aplicação do disposto no subitem 7.9 deste Edital, a proposta 
vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 
 
7.11. Após o encerramento do envio de lances e, se for o caso, do desempate, o licitante melhor 
classificado terá o prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro no sistema, para 
enviar os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos e já apresentados na forma do subitem 6.1. deste Edital. 
 
8.  DA DESCONEXÃO 
 
8.1.  Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa de 
envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão 
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
8.2.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 
10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e 
quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
9. DA NEGOCIAÇÃO 
 
9.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro encaminhará 
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 

9.1.1.  A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico e poderá ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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9.1.2.  O licitante terá o prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro no 
sistema, para enviar a proposta e, se necessário, os documentos complementares, 
adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o item 9. deste Edital. 

 

10.  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 
10.1. Encerrada a etapa de negociação de que trata o item 9 deste Edital, o Pregoeiro examinará a 
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 
preço em relação ao valores máximos estipulados para contratação no Encarte B do Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital, observado o disposto no art. 7º, parágrafo único, e no art. 26, § 
9º, do Decreto nº 10.024/2019. 
 
10.2. No julgamento da licitação considerar-se-á vencedor o licitante que apresentar o MENOR 
PREÇO de acordo com a forma de adjudicação indicada no QUADRO RESUMO do certame e 
modelo de proposta de cotação de preços, Encarte C do Termo de Referência, Anexo I deste 
Edital. 
 

10.2.1. Para apuração do preço final será adotado o critério descrito no Anexo II deste 
Edital. 
 
10.2.2. Não será feita equalização para o item em que o fabricante/fornecedor seja 
substituto tributário, ou seja, que recolha o diferencial do ICMS porventura existente entre 
o estado de origem e a alíquota do ICMS praticado no Distrito Federal. 

 
10.3. Serão desclassificadas as propostas dos licitantes que:  
 

10.3.1. não atenderem as disposições dos subitens 6.1 deste Edital; 
 
10.3.2. não atenderem a todas as exigências contidas neste ato convocatório, sejam 
omissas, vagas ou apresentem vícios insanáveis; 
 
10.3.3. descumprirem especificações técnicas constantes do instrumento convocatório; 
 
10.3.4. apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou não tenham sua 
exequibilidade demonstrada, quando exigido pela EBC, nos termos do subitem 11.12. 
deste Edital; 
  
10.3.5. se encontrem acima do orçamento estimado previsto no conforme Tópico I do 
Termo de Referência, Anexo I deste Edital; 
 
10.3.6. não estiverem assinadas pelos titulares dos licitantes, ou pelos seus representantes; 
 
10.3.7. também serão desclassificados os licitantes que não atenderem as condições de 



16 

Processo nº 
1166/2019 

 

Folha: 

 

SCS Quadra 08, Edifício Venâncio Shopping, Bloco “B-50/60”, 1º subsolo - CEP 70333-900 
Brasília –DF – Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5300 

 
 

participação do item 5 deste Edital. 
 
10.3.8. apresentarem desconformidade com outras exigências do instrumento 
convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do 
objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes. 
 

10.4. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará motivadamente, na 
forma do art. 56 da Lei nº 13.303/2016, aquelas que não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos neste Edital, conforme o disposto no item 10.3. deste Edital.  
 

11. DA HABILITAÇÃO 
 
11.1. Encerrada a etapa de julgamento da proposta de que trata o item 10 deste Edital, a 
habilitação jurídica e a regularidade fiscal do licitante serão verificadas por meio do SICAF, 
compreendendo a avaliação dos seguintes documentos: 
 

11.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
11.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação 
respectiva;  
 
11.1.3. comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do 
Ministério da Fazenda;  
 
11.1.4. Decreto de autorização, em se tratado de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  
 
11.1.5. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, contemplando comprovação 
de regularidade perante a Seguridade Social;  
 
11.1.6. Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 
 

11.1.6.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados 
no SICAF serão enviados conforme o disposto no subitem 6.1. deste Edital. 
 
11.1.6.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as 
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 
inicialmente apresentados com tradução livre. 
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11.1.6.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura 
do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos de que trata o subitem 
11.1.6.2 serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos 
termos do dispostos no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro 
que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou 
embaixadas. 
 
11.1.6.4. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares 
após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em 
formato digital, via sistema, no prazo definido no Edital, após solicitação do 
Pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no subitem 7.11 deste 
Edital. 

11.2. O pregoeiro verificará nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões as exigências estabelecidas neste Edital para fins de habilitação. 

11.2.1. Serão verificados em consulta “on line” durante a sessão deste Pregão, no Portal da 
Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e no portal do CNJ 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) as declarações apresentadas 
pelo licitante sobre a inexistência de registros no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 
e Suspensas e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantidos pela 
Controladoria Geral da União – CGU, e de Improbidade Administrativa no Cadastro 
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça, em atenção art. 70, inc. V, do RILC da EBC e art. 12 da Lei nº 
8.429/1992 (Acórdão nº 1.793/2011 – Plenário do Tribunal de Contas da União). 
 

11.3. Para comprovação da qualificação técnica deverão ser apresentados os documentos do 
Tópico K do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, anexados conforme item 6.1 deste Edital. 
 
11.4. A comprovação da capacidade econômica e financeira se dará por meio da aferição da boa 
situação financeira do licitante, que deverá comprovar que possui Capital Social ou Patrimônio 
Líquido correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor total estimado dos itens para 
os quais tenha ofertado proposta. 

11.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da 
microempresa ou da empresa de pequeno porte beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, 
será a ela assegurado o direito de regularização da documentação, nos termos do disposto no art. 
4º do Decreto nº 8.538/2015. 

11.5.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista 
quando da comprovação de que trata o item 11.5. deste Edital, será assegurado prazo de 5 
(cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8660.htm
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realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

11.5.2. O prazo para regularização fiscal e trabalhista mencionada no subitem 11.5.1. deste 
Edital será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação, na licitação na 
modalidade Pregão, na forma eletrônica. 

11.5.3. A prorrogação do prazo prevista no subitem 11.5.1. deste Edital poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

11.5.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os 
prazos de regularização fiscal de que tratam o subitem 11.5.1 deste Edital. 

11.6. A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 11.5.1. a 11.5.3. deste 
Edital implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei e 
neste Edital, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
11.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, são emitidos somente em nome da 
matriz.  

 
11.8. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, serão recebidos 
e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos 
originais e cópias autenticadas em papel. 
 
11.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação a 
integralidade do documento digital. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de 
documento”, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e anexos; 

 
11.10. Serão inabilitadas as empresas que não atenderem às exigências neste item 11 do Edital. 
 

11.10.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte sujeitará o Licitante às sanções previstas na Lei e neste Edital.  
 

11.11. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às 
exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 
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11.12.  O Pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784/1999. 
 

11.12.1.  Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.  
 
11.12.2. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 
solicitada, será inabilitado e sujeitar-se-á às sanções previstas na Lei e neste Edital. 
 

11.13. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas neste Edital, o licitante será 
declarado vencedor.  
 
 

12. DOS RECURSOS 
 
12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão 
pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
 

12.1.1. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, nos termos do disposto no subitem 12.1 deste Edital, importará na decadência 
desse direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 
vencedor. 

 
12.2. O licitante deverá encaminhar as razões de recurso no prazo de até 03 (três) dias da 
manifestação a que se refere o subitem 12.1, através de memoriais, que será disponibilizado a 
todos os participantes por meio eletrônico (Sistema de Compras Governamentais), tão logo seja 
recebido pelo Pregoeiro da EBC. 
 
12.3. Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no 
prazo de 3 (três) dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
 
12.4. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não sejam passíveis 
de aproveitamento, por meio de motivação explícita, podendo consistir em declaração de 
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações ou decisões, que, neste 
caso, serão parte integrante do ato. 
 
12.5. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do Sistema de Compras Governamentais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm
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13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo 
devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação da licitação.  
 
13.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
 
13.3. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares ficarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
14.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, de acordo com a 
Minuta da Ata de Registro de Preços constante no Anexo III deste Edital, com o Licitante primeiro 
classificado durante a fase competitiva. 
 

14.1.1. Será incluída na Ata de realização da sessão pública do Pregão, na forma de anexo, 
o registro dos licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do 
licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual 
referente à margem de preferência, na forma do inciso II e § 4º do art. 11 do Decreto nº 
7.892/2013; 
 

14.2. A Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, com início a contar 
da data de homologação do presente Pregão. 
 
14.3. A EBC, a seu critério, poderá convocar, por e-mail, o Licitante primeiro classificado para 
assinatura a Ata de Registro de Preços no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a qual implicará 
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de 
publicidade. 
 

14.3.1.  O prazo estabelecido no subitem 14.3. poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito 
pela EBC. 

 
14.4. É facultado à EBC, quando o Licitante primeiro classificado não comparecer ou se recusar a 
assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado. 
 

14.4.1. O licitante convocado na forma do subitem 14.3. que não comparecer ou se recusar 
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a assinar a Ata de Registro de Preços responderá na forma da legislação vigente, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 
14.5. Durante a vigência da Ata de Registros de Preços, os preços registrados serão fixos e 
irreajustáveis, exceto nas hipóteses previstas no art. 17 do Decreto nº 7.892/2013. 
 
14.6. As aquisições de peças e equipamentos objeto da Ata de Registro de Preços serão 
autorizadas, caso a caso, mediante celebração de instrumento contratual, conforme Anexo IV 
deste Edital. 
 
14.7. A existência de preços registrados não obriga a EBC a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
 
15. DA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 
 
15.1. O registro a que se refere o subitem 14.1.1. tem por objetivo a formação de cadastro de 
reserva, no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da Ata, nas hipóteses 
previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013, e Cláusula Sétima da Minuta da Ata de 
Registro de Preços, Anexo III do Edital. 
 
15.2. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 14.1.1., serão 
classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 
 
15.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada na hipótese 
de o Licitante primeiro classificado durante a fase competitiva não assinar a Ata no prazo e 
condições estabelecidos neste Edital e quando houver necessidade de contratação de fornecedor 
remanescente, nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013. 
   
15.4. O preço registrado com indicação dos Licitantes será divulgado no site da EBC 
(www.ebc.com.br, no link “sobre a EBC” em seguida “Licitações e Contratos”) e ficará 
disponibilizado durante a vigência da Ata de Registro de Preços;  

 
15.5. A ordem de classificação dos Licitantes registrados na Ata deverá ser respeitada nas 
contratações. 
 
16. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
16.1. O licitante terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico: 

 

http://www.ebc.com.br/
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16.1.1. A pedido, mediante solicitação por escrito, quando: 
 
16.1.1.1. comprovar a ocorrência de fato superveniente que prejudique o 
cumprimento da Ata, decorrente de caso fortuito ou de força maior, 
devidamente comprovado; 
 
16.1.1.2. o preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 
função da elevação dos preços de mercado. 
 

16.1.2. Por iniciativa da EBC, por razões de interesse público devidamente motivadas e 
justificadas, assegurado o contraditório e ampla defesa, quando o Licitante: 

 
16.1.2.1. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 
 
16.1.2.2. perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica 
exigida no processo licitatório; 
 
16.1.2.3. não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
 
16.1.2.4. não aceitar o recebimento da Nota de Empenho ou instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável;  
 
16.1.2.5. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
 
16.1.2.6. incorrer em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela 
decorrentes; 
 
16.1.2.7. sofrer sanção prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 (inciso IV do 
art. 20 do Decreto 7.892/2013). 
 

16.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a EBC fará o devido apostilamento 
na Ata de Registro de Preço e informará aos fornecedores a nova ordem de Registro. 
 
17. DA CONTRATAÇÃO 
 
17.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, o Licitante Vencedor será convocado por 
meio eletrônico ou outro meio idôneo que permita o registro do recebimento da comunicação 
para assinar o Instrumento Contratual, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável uma 
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vez por igual período, sob pena de decadência do direito à contratação, conforme art. 73, § 1º, do 
RILC da EBC. 
 

17.1.2. Na celebração da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo Licitante 
Vencedor durante a vigência do instrumento contratual. 
 
17.1.3.  Na hipótese de o Licitante Vencedor não comprovar as condições de habilitação 
consignadas neste Edital ou se recusar a assinar o Instrumento Contratual, outro licitante 
poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares 
e, feita a negociação, celebrar a contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas em Lei e no item 18 deste Edital. 

 
17.2. É facultado à EBC, quando o Licitante Vencedor não assinar o Instrumento de Contrato no 
prazo e nas condições estabelecidas, convocar licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento 
convocatório, nos termos do art. 73, inc. I, § 2º, do RILC da EBC.  
 
 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro 
do prazo de validade de sua proposta:  

18.1.1. não celebrar a contratação; 

18.1.2. não entregar a documentação exigida no edital; 

18.1.3. apresentar documentação falsa; 

18.1.4. causar o atraso na execução do objeto; 

18.1.5. não mantiver a proposta; 

18.1.6. falhar na execução do contrato; 

18.1.7. fraudar a execução do contrato; 

18.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 
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18.1.9. declarar informações falsas; e 

18.1.10. cometer fraude fiscal. 

18.2. O licitante que praticar as condutas previstas no item 18.1 ou violar quaisquer outras 
disposições previstas neste Edital sujeitar-se-á, ainda, a critério da EBC, às seguintes sanções: 

  
18.2.1. Advertência; 
 
18.2.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do item para o qual o licitante 
tenha apresentado proposta, definido no Tópico I do Termo de Referência, Anexo I este 
Edital; 
 
18.2.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do item para o qual o licitante 
tenha apresentado proposta, definido no Tópico I do Termo de Referência, Anexo I este 
Edital; 
 
18.2.4. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do item para o qual o 
licitante tenha apresentado proposta, definido no Tópico I do Termo de Referência, Anexo 
I este Edital; 
 
18.2.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do item para o qual o licitante 
tenha apresentado proposta, definido no Tópico I do Termo de Referência, Anexo I este 
Edital; 
 
18.2.6.   Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 

18.3. Para fins de aplicação das sanções administrativas prevista no subitem 18.2. deste Edital, o 
lance será considerado proposta. 
 
18.4. Após a assinatura do Instrumento Contratual, pelo Licitante Vencedor, sem prejuízo das 
penalidades previstas no art. 113 do RILC da EBC e artigos 82 e 83 da Lei nº 13.303/2016, a critério 
da EBC, pelo cumprimento irregular ou descumprimento de quaisquer condições estipuladas para 
o fornecimento de que trata o presente Edital, o licitante Vencedor sujeitar-se-á, a critério da EBC, 
às sanções previstas no Tópico U do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
 
18.5. As penalidades descritas nos subitens 18.1., 18.2. e 18.4., nas situações e momentos para 
as quais foram estabelecidas, podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, a critério da 
EBC, após análise das circunstâncias que ensejaram a sua aplicação e serão obrigatoriamente, 
registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 



25 

Processo nº 
1166/2019 

 

Folha: 

 

SCS Quadra 08, Edifício Venâncio Shopping, Bloco “B-50/60”, 1º subsolo - CEP 70333-900 
Brasília –DF – Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5300 

 
 

18.6. As importâncias decorrentes das multas não recolhidas nos prazos determinados nas 
notificações serão descontadas da garantia prestada, dos pagamentos eventualmente devidos 
pela EBC, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
18.7. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo facultada 
a apresentação de defesa prévia pelo licitante Vencedor, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da data em que for notificado pela EBC. 
 
18.8. A imposição das penalidades previstas neste item 18 não exime o Licitante Vencedor do 
cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar ou 
ressarcir eventuais danos causados à EBC. 
 
19.  DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO 

 

19.1. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, por motivo de fato 
superveniente devidamente comprovado pertinente e suficiente para justificar a revogação, e 
deverá ser anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de 
ato escrito e fundamentado, salvo quando o vício do ato ou do procedimento: 
 

19.1.1. for convalidável; 
 
19.1.2. não causar dano ou prejuízo à EBC ou a terceiro; ou 
 
19.1.3. não contaminar a totalidade do procedimento licitatório, hipótese em que a 
autoridade competente poderá determinar o refazimento do ato e o prosseguimento da 
licitação. 
 

19.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera direito à indenização, ressalvado 
o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no 
cumprimento do contrato. 
 
19.3. A nulidade da licitação induz à da contratação. 
 
19.4.  A presente licitação também poderá ser revogada nas hipóteses previstas nos subitens 11.6. 
e 17.2. deste Edital. 
 
19.5. Depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, a revogação ou a anulação 
da licitação somente será efetivada depois de se conceder aos licitantes o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para apresentação de contestação, assegurando-se o exercício do direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 
 

19.5.1. Os licitantes serão notificados da intenção de se revogar ou anular a licitação por 
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meio eletrônico ou outro meio idôneo que permita o registro do recebimento da 
notificação. 
 
19.5.2. Os licitantes poderão apresentar manifestação expressa renunciando ao direito de 
contestar o ato de revogação ou anulação, cabendo ao Pregoeiro certificar a renúncia nos 
autos do processo e encaminhá-lo para decisão final da autoridade competente, conforme 
subitem 19.5. deste Edital. 

 
19.6. O licitante deverá endereçar a contestação à autoridade que manifestou a intenção de 
revogar ou anular a licitação, por intermédio do Pregoeiro, que apreciará sua admissibilidade. 
 
19.7. Admitida a contestação, o Pregoeiro a encaminhará para apreciação da autoridade que 
manifestou a intenção de revogar ou anular a licitação, que poderá reconsiderar sua decisão ou 
mantê-la. 
 

19.7.1. A autoridade competente para homologar o certame deverá proferir a decisão 
final: 
 
a) acolhendo os argumentos apresentados pelo licitante que contestou o ato, 
determinando que o processo de licitação ou de contratação terá seguimento, desde que 
observados os princípios previstos no art. 21 do RILC da EBC; 
 
b) não acolhendo os argumentos apresentados pelo licitante que contestou o ato, 
determinando a revogação ou anulação da licitação, conforme o caso. 
 
19.7.2. A revogação ou anulação da licitação, ainda que parcial, deverá ser motivada, 
abordando-se todos os fundamentos apresentados pelos licitantes que ofereceram 
contestação. 

 
19.8. Da decisão que anular ou revogar a licitação caberá recurso, na forma do Capítulo VI do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EBC, disponível em 
http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/atoms/files/regulamento_intern
o_de_licitacoes_e_contratos_09.10.17_2.pdf. 
 
20.  DOS ATOS LESIVOS À EBC 

 

20.1. Com fundamento no art. 5º da Lei nº 12.846/2013, o licitante estará sujeito às sanções 
estabelecidas no item 21 deste Edital, sem prejuízo das demais cominações legais, no caso de 
prática de atos lesivos à EBC, tais como: 
 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo do procedimento licitatório; 

http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/atoms/files/regulamento_interno_de_licitacoes_e_contratos_09.10.17_2.pdf
http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/atoms/files/regulamento_interno_de_licitacoes_e_contratos_09.10.17_2.pdf
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b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento licitatório; 
 
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem 
de qualquer tipo; 
 
d) fraudar a licitação ou contrato dela decorrente;  
 
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação ou 
celebrar contrato administrativo; 
 
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de contratos celebrados com a Administração Pública, sem autorização em 
lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais; 
 
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 
administração pública. 
 

 20.2. As sanções indicadas no item 21 se aplicam quando o licitante se enquadrar na definição 
legal do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 12.846/2013.  
 
 
21.  DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  

  
21.1. A prática, pelo licitante, de qualquer ato lesivo previsto no item 20 deste Edital ou no art. 5º 
da Lei nº 12.846/2013, o sujeitará, com fundamento no art. 6º da mencionada Lei, garantida a 
ampla defesa e o contraditório, às seguintes sanções administrativas: 
 

a) multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento 
bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos 
os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua 
apuração; 
 
b) publicação extraordinária da decisão condenatória.  

  
21.2. As sanções descritas no subitem 21.1. serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou 
cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e 
natureza das infrações.   
  
21.3. A decisão administrativa proferida pela autoridade julgadora ao final do Processo 
Administrativo de Responsabilização - PAR será publicada no Diário Oficial da União e no sítio 
eletrônico da EBC.   
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21.4. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação 
da reparação integral do dano causado.  
  
22.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

22.1. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade, integridade, autenticidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
 

22.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública deste Pregão Eletrônico. 
 

22.3. O licitante poderá ser desclassificado do certame caso seja comprovado artifícios que 
comprometam a idoneidade e competitividade do certame, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas neste Edital. 
 

22.4. Os arquivos e os registros digitais relativos a este Pregão permanecerão à disposição dos 
órgãos de controle interno e externo. 
 

22.5. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura 
aquisição. 
 

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais da 
EBC em Brasília/DF. 
 

22.7. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema de Compras 
Governamentais e as especificações estabelecidas neste Edital, prevalecerão as definidas no 
Edital. 
 

22.8. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes no RILC da EBC, na Lei nº 
10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000, no Decreto nº 10.024/2019, no Decreto nº 7.892/2013 e, 
subsidiariamente, na Lei nº 13.303/2016. 
 

23. DO FORO 
 

23.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, em Brasília/DF, 
para solucionar quaisquer litígios oriundos deste Pregão e anexos, renunciando as partes 
envolvidas a qualquer outro por mais privilegiado que seja 
 

Brasília-DF,   de         de 2020. 
 

Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005//2020 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

REQUISITANTE:  
Gerência Executiva de Engenharia 

 

DIRETORIA RESPONSÁVEL:  
Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia  

 

A 

OBJETO  
 
A.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e equipamentos de 
transmissão de rádio FM, OM e OC, incluindo, quando houver, montagem, instalação, 
configuração, ativação, testes e garantia de funcionamento pelo período de 36 (trinta e 
seis) meses, para uso das emissoras de rádio da EBC, por registro de preço. 
 
A.2. As Características técnicas, especificações e os quantitativos do objeto estão elencados 
no Encarte A deste Termo de Referência. 

 

B 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 
 

B.1. A Constituição brasileira assinala a existência três sistemas de radiodifusão no país – 
público, estatal e privado. Contudo, de modo particular, as rádios públicas brasileiras se 
inserem na esfera dos serviços de radiodifusão pública, cujos princípios e objetivos foram 
recentemente instituídos pela Lei nº 11.652, de 07 de abril de 2008, que também constituiu 
a Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Os Artigos 2º e 3º da referida Lei apresentam, 
respectivamente, os princípios e objetivos que devem ser cumpridos pelas emissoras 
públicas. (Fonte: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2183-
35752016000200006) 
 
B.2. Com a criação da EBC, as oito emissoras de rádio - de natureza estatal - foram 
unificadas, cumprindo o objetivo de implantar o sistema público de rádio e reorientar a 
programação e a ênfase de cada um.  
 
B.3. Abaixo, relação de emissoras de rádio da EBC e que fazem parte do sistema público de 
rádio: 
 
- Rádio Nacional FM de Brasília, frequência de 96,1 MHz; 
- Rádio Nacional AM de Brasília, frequência de 980 kHz; 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2183-35752016000200006
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2183-35752016000200006
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- Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro, frequência de 1.130 kHz; 
- Rádio MEC AM de Brasília, frequência de 800 kHz; 
- Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, frequência de 800 kHz; 
- Rádio MEC FM do Rio de Janeiro, frequência de 99,3 MHz; 
- Rádio Nacional do Alto Solimões, frequência AM de 670 kHz e FM de 96,1 MHz; 
- Rádio Nacional OC da Amazônia, frequências de 11.780 kHz e 6.180 kHz; 
 
B.4. Em 2013, a Diretoria Executiva da EBC, em Reunião DIREX Extraordinária n° 45, aprovou 
a proposta de institucionalização da Rede Nacional de Comunicação Pública de Rádios – 
RPR, conforme Resolução n° 158/2013. 
 
B.5. O transmissor em Frequência Modulada – FM da marca Harris modelo PTD20CD para 
transmissão do sinal da Rádio Nacional FM em Brasília/DF foi fabricado em 15 de abril de 
1997, estando em situação crítica de operação, sem redundância para transmissão do sinal 
e operando continuamente sem interrupção. Esse transmissor já foi descontinuado, 
dificultando manutenções e compra de componentes para reparação do equipamento. 
Mediante essas dificuldades, faz-se necessário aquisição de um novo equipamento com 
tecnologia atual, a fim de garantir a transmissão do sinal da Rádio Nacional FM. 
 
B.6. A Rádio Nacional da Amazônia é um canal de comunicação popular que fortalece o elo 
entre as comunidades da Amazônia, valorizando e divulgando a diversidade cultural da 
região. Os programas abordam temas que contribuem para a formação dos ouvintes como 
cidadãos e cidadãs, sendo que muitos deles são sugeridos pelos/as ouvintes e atendidos, 
sempre que possível, pela produção dos programas. A rádio foi inaugurada em 1 de 
setembro de 1977 e, desde então, o transmissor de Ondas Curtas nunca sofreu atualização 
e modernização dos seus sistemas, operando em seu estado crítico. Atualmente, o Parque 
do Rodeador opera apenas com um transmissor. Faz-se necessário a aquisição de um novo 
transmissor para modernização e atualização tecnológica desse parque, a fim de garantir a 
continuidade desses serviços, não havendo interrupção total dos serviços. 
 
B.7. Ainda sobre o parque do Rodeador, a estação possui posto de transmissão em ondas 
médias – OM que vem operando em situação precária. Dessa forma, far-se-á necessário 
novos investimentos para continuidade da transmissão do sinal de rádio da EBC em OM, 
sendo necessário ainda a troca dos cabos de transmissão que foram furtados no local.  
 
B.8. Para transmissão da Rádio MEC FM no Rio de Janeiro/RJ é utilizado o transmissor de 
Marca Broadcast Eletronics e modelo FM35B, que foi fabricado no início da década de 
1990, portanto já em funcionamento a cerca de 30 anos. Encontra-se hoje fora de linha de 
produção desde 1999 e não são mais encontradas peças para serem utilizadas nos reparos 
necessários à sua recuperação total, pois o equipamento se encontra funcionando com 
apenas metade da sua capacidade de transmissão 
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B.9. Com fulcro nos motivos expostos acima, detectou-se a necessidade de atualização 
tecnológica no parque de transmissão das rádios da EBC, a fim de garantir a manutenção 
das transmissões nas localidades. Além disso, no Plano Plurianual – PPA 2016/2019 do 
Governo Federal, o programa 2025 trata-se sobre Comunicações para o Desenvolvimento, a 
Inclusão e a Democracia, tendo por objetivo de nº 1062 ampliar a produção e o acesso da 
sociedade a conteúdos multimídia, de natureza educativa, artística, cultural, informativa, 
cientifica e promotores da cidadania, ofertados de forma colaborativa pela Rede Nacional 
de Comunicação Pública. A Meta “04CL” visa ampliar a cobertura das Rádios Públicas, por 
meio da Rede Nacional de Comunicação Pública de Rádio. 
 
B.10. O Ministério das Comunicações, através da Portaria n° 1.819, de 09/06/15, publicada  
no DOU em 11/06/15, Seção 1 Página 109 (anexo), consignou à Empresa Brasileira de 
Comunicações S/A – EBC, o canal 229E, ( duzentos e vinte e nove ), classe A4, do Plano 
Básico de Distribuição de Canais em Frequência Modulada, para execução do Serviço de 
Radiodifusão  Sonora em Frequência Modulada ( FM ), na localidade de São Luís/MA e 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL aprovou os locais de instalações do 
sistema irradiante e potência do transmissor. A Rádio Nacional de São Luís vai aumentar a 
capilaridade da Rede Nacional de Comunicação Pública de Rádios – RPR, aumentando sua 
área de cobertura, atingindo um público alvo em toda São Luís/MA e sua região 
metropolitana. 
 
B.11. A utilização do Sistema de Registro de Preços justifica-se no Inciso IV do art. 3º do 
Decreto nº 7.892/2013, que assim dispõe:  
 

Art. 3º - O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes 
hipóteses:  
 
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações frequentes;  
 
II – quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em 
regime de tarefa; 
 
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou  
 
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração. 

 
 

C PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 
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C.1. As empresas que atendam às condições deste Termo de Referência, estejam 
legalmente estabelecidas e que explorem ramo de atividade pertinente e compatível com o 
fornecimento dos objetos a serem contratados. 
 
C.2. Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio, qualquer que 
seja a sua forma, tendo em vista ser o objeto deste Termo de Referência de simples 
execução, cujo mercado, nesse ramo de atividade, é amplo e os serviços são passíveis de 
serem executados individualmente, não caracterizando tal vedação eventual restrição à 
competitividade. 
 

 

D 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
D.1. – A presente AQUISIÇÃO observará os seguintes normativos: 
 
D.1.1. Lei 13.303, de 2016: Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da 
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios e dá outras providências; 
 

D.1.1.1. Registra-se a observância ao art. 40 da Lei nº 13.303/16 que trata da 
determinação que as empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão 
publicar e manter atualizado regulamento interno de licitações e contratos, 
compatível com o disposto nesta Lei; 

 
D.1.2. RILC – Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Empresa Brasil de 
Comunicação S/A – EBC, aprovado pela Deliberação CONSAD n° 26 de 25/09/2017: 
Disciplina os procedimentos de Licitação e contratação no âmbito da EBC; 
 
D.1.3. Decreto nº 3.555, de 2000: Aprova o regulamento para a modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns; 
 
D.1.4. Lei nº 10.520, de 2002: Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências; 
 
D.1.5. Decreto nº 10.024, de 2019: Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para 
aquisição de bens e serviços comuns; 
 
D.1.6. Lei Complementar nº 123, de 2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte; 
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D.1.7. Decreto n° 8.538, de 2015: Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e 
simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, 
produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades 
cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da 
administração pública federal; 
 
D.1.8. Decreto nº 7.892, de 2013: Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no 
art. 15 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 
 

 

E 

FORMAS DE FORNECIMENTO 
 
E.1. A CONTRATADA deverá fornecer e, conforme o caso, prestar os serviços relacionados 
aos itens da Ata de forma integral, observando os cronogramas e/ou solicitações da EBC, 
tendo por base o disposto nos Tópicos F, G e H. 
 

 

F 

PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 
F.1. Para os itens 01 a 09 e itens 11 a 19, o prazo máximo para entrega, montagem, 
instalação, integração, ativação e realização de testes para aferição de desempenho dos 
equipamentos e sistema ofertado, e demais obrigações, objeto deste Termo de Referência, 
é de até 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar do início da vigência do Instrumento 
Contratual. 
 

F.1.1. Fica estabelecido que enquanto não comprovada a adequação técnica e 
perfeita instalação dos itens, objeto deste Termo de Referência, para início dos 
procedimentos de conexão dos transmissores ao sistema irradiante, terão a contagem 
do prazo interrompida, sendo retomada a contagem após a liberação pela EBC, 
devendo a CONTRATADA(s) Vencedor(es) executar as obrigações estabelecidas no 
tópico H, de acordo com as rotinas de cada item; 
 

F.2. Para os itens 10 e 20, o prazo máximo para entrega dos equipamentos e demais 
obrigações, objeto deste Termo de Referência, é de até 90 (noventa) dias corridos, a contar 
do início da vigência do Instrumento Contratual. 
 
F.3. Quaisquer prazos inerentes à prática de atos por parte da EBC ou que não possam ser 
considerados como de responsabilidade da CONTRATADA, não serão considerados para 
efeito da contagem do prazo máximo para entrega, montagem, instalação, integração, 
ativação, testes e demais obrigações, previsto neste tópico F; 
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F.4. Os equipamentos fornecidos deverão ser novos e de primeiro uso, e deverão ser 
entregues acompanhados, obrigatoriamente, de manuais de operação e de manutenção 
completos, incluindo plantas e diagramas elétricos e eletrônicos, catálogo de peças com 
cortes (vista explodida), descrição detalhada e código de fabricação de todos os 
componentes do equipamento, preferencialmente no idioma português ou, 
alternativamente, no inglês. 
 
F.5. Os Sistemas e equipamentos descristos no Encarte A e demais acessórios e materiais 
que os integram deverão ser entregues devidamente acondicionados, embalados e 
acompanhados da Nota Fiscal e do Termo de Garantia, conforme modelo constante no 
Encarte E deste Termo de Referência, onde conste número da nota fiscal, número de série, 
descrição básica do produto, o período da garantia, bem como a documentação que 
comprove a origem dos bens importados e a quitação dos tributos de importação a eles 
referentes, caso os mesmos sejam de origem estrangeira, sob pena de não se emitido o 
atesto na Nota Fiscal / Fatura e de serem aplicadas as penalidades definidas no Tópico V 
deste instrumento. 
 
F.6. O objeto deste Termo de Referência será recebido provisória e definitivamente por 
Comissão constituída pela EBC para cada Item, com, no mínimo, 03 (três) membros, que 
terá a responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a entrega, testes e os serviços, quando 
houver, e emitir os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo ou de Rejeição, nos 
prazos estabelecidos no quadro abaixo, após análise técnica 

 
 

Item Descrição Evento Termo Prazo 

01 a 09  
e   

11 a 19 

Fornecimento, 
montagem, 
instalação, 
configuração, 
ativação, 
testes e 
treinamento 
de dos itens 
01 a 09 e 11 a 
19. 

Após a entrega 
dos 
equipamentos 
e acessórios 
que integram o 
Sistema nos 
locais descritos 
no Tópicos G. 

Emissão do 
Termo de 
Recebimento 
Provisório e do 
atesto na Nota 
Fiscal / Fatura ou 
Termo de 
Rejeição. 

14 (quatorze) 
dias corridos, a 
contar da data 
do recebimento 
dos itens, nos 
locais descritos 
no Tópicos G. 

Após a 
conclusão da 
montagem, 
instalação, 
ativação e 
integração, 

Emissão do 
Termo de 
Recebimento 
Definitivo e do 
atesto na Nota 
Fiscal / Fatura ou 

14 (quatorze) 
dias corridos, a 
contar da data 
de conclusão da 
montagem, 
instalação, 
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testes e 
treinamento 
técnico e 
operacional aos 
empregados da 
EBC dos itens, 
nos locais 
descritos no 
Tópicos G. 

Termo de 
Rejeição. 

integração e 
testes dos itens, 
nos locais 
descritos no 
Tópicos G. 

10 
e 

20 

Entrega dos 
equipamentos 
no local 
descrito no 
Tópico G. 

Após a entrega 
dos nos locais 
descritos no 
Tópicos G e 
testes dos 
equipamentos.  

Emissão do 
Termo de 
Recebimento 
Definitivo ou de 
Rejeição e do 
atesto na Nota 
Fiscal / Fatura. 

14 (quatorze) 
dias corridos, a 
contar da data 
de recebimento 
dos 
equipamentos, 
nos locais 
descritos no 
Tópicos G. 

 
F.6.1. O Termo de Rejeição mencionado no subitem F.6. deste Termo de Referência 
será emitido quando constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de 
qualquer das condições previstas neste instrumento em relação à entrega e aos 
serviços e, conterá a análise do problema, os equipamentos que deverão ser 
substituídos e os serviços que deverão ser novamente executados ou refeitos, 
devendo a CONTRATADA efetuar todas as correções e complementações indicadas 
pela Comissão, no prazo estabelecido no Termo de Rejeição, que não poderá ser 
superior ao prazo fixado para a execução do fornecimento dos Sistemas na 
integralidade, em consonância com o cronograma apresentado pela CONTRATADA 
juntamente com a proposta de preços, em cumprimento ao disposto no subitem 
J.2.8.1 e em compatibilidade com o prazo previsto neste tópico F; 

 
F.6.2. Caso a CONTRATADA não cumpra o determinado no Termo de Rejeição ou no 
prazo estipulado, a Comissão elaborará relatório informando o ocorrido e indicará a 
penalidade a ser aplicada, caso caiba. 
 
F.6.3. Não tendo sido verificadas anormalidades nos equipamentos fornecidos ou 
nos serviços de montagem, instalação, integração, ativação, realização dos testes 
para aferição de desempenho dos equipamentos e solução ofertadas, e sanados 
todos os problemas detectados, inclusive com relação às demais obrigações exigidas 
no Tópico F.15., a EBC emitirá o pertinente Termo de Recebimento Provisório e/ou 
Definitivo. 
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F.6.4. Caberá à Comissão de Recebimento constituída pela EBC encaminhar cópia do 
Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA para que o mesmo tome 
conhecimento, programe e implemente a garantia dentro dos prazos estabelecidos 
neste instrumento. 
 

F.7. No caso de a CONTRATADA incorrer em atraso na execução do fornecimento, da 
montagem, da instalação, da integração, da ativação, e das demais obrigações, objeto deste 
Termo de Referência, e ainda, na correção de defeitos e eliminação de divergências 
verificadas nas características dos equipamentos fornecidos, ficará sujeito às penalidades 
previstas no Tópico V deste Termo de Referência. 
 
F.8. Na contagem dos prazos estabelecidos em dias neste Termo de Referência, exclui-se 
o dia do início e inclui-se o do vencimento. Observando-se que só se iniciam e vencem 
prazos em dia de expediente normal na EBC. 
 
F.9. Os prazos contratuais só poderão ser prorrogados, a critério da Fiscalização da EBC, 
desde que ocorra um dos motivos previstos no artigo 87 do regulamento interno de 
licitações e contratos da EBC, e nas situações dispostas nos itens F.11. e F.14. deste 
instrumento, devidamente registrados nos autos do processo de que trata a presente 
contratação e aprovado pela Autoridade Competente da EBC. 
 
F.10. Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente 
ocasionados por responsabilidade da EBC, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e / 
ou força maior. 
 
F.11. A CONTRATADA deverá comunicar Comissão de Recebimento da EBC indicada no 
item F.7. deste Termo de Referência, sobre a data prevista para a entrega dos Sistemas, 
para que sejam mobilizados os empregados designados para a Comissão de Recebimento, 
os Técnicos, os Engenheiros, inclusive para definir a realização dos testes em fábrica da 
CONTRATADA, conforme previsto no subitem H.5. 
 
F.12. Se a CONTRATADA incorrer em atraso na correção de defeitos e eliminação de 
divergências verificadas nas características dos equipamentos fornecidos ficará sujeito às 
penalidades estabelecidas no Tópico V, deste Termo de Referência. 
 
F.13. Atrasos ocasionados por causa de atos praticados pela EBC ou que não possam ser 
considerados como de responsabilidade da CONTRATADA, não serão considerados para 
efeito de contagem do prazo máximo para entrega, instalação, configuração, ativação, 
integração testes e treinamento. 

 
F.13.1. Caso ocorra o disposto nos subitens F.9., F.10. e F.13. deste Tópico, caberá à 
EBC, mediante a solicitação devidamente justificada da Comissão de Recebimento e 



37 

Processo nº 
1166/2019 

 

Folha: 

 

SCS Quadra 08, Edifício Venâncio Shopping, Bloco “B-50/60”, 1º subsolo - CEP 70333-900 
Brasília –DF – Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5300 

 
 

autorizada pela Autoridade Competente, formalizar a prorrogação do prazo de 
vigência do instrumento contratual, por meio de Termo Aditivo, considerando os dias 
em que a entrega e os serviços não forem executados exclusivamente pela prática de 
atos por parte da EBC ou que não puderem ser considerados como de 
responsabilidade da CONTRATADA, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e / 
ou força maior. 
 

F.14. DO TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL: 
 

F.14.1. A CONTRATADA dos itens 01, 03 a 08 e 11 a 19 deverão promover 
treinamento com vistas a capacitação técnico e operacional para até 03 (três) 
empregados que tiverem acompanhando o fornecimento, designados pela EBC, a ser 
ministrado logo após a conclusão dos serviços montagem,  instalação e integração dos 
Transmissores e respectivos acessórios que o integram, no local da instalação do 
sistema. 
 
F.14.2. Para os demais itens, não se aplica este tópico, pois não está previsto 
treinamento. 
 
F.14.3. Serão de responsabilidade da CONTRATADA os custos relativos ao 
treinamento, tais como: diárias, passagens, locomoção e alimentação do instrutor, 
inclusive o fornecimento de todo o material didático-pedagógico necessário; 
 
F.14.4. O conteúdo programático a ser ministrado aos empregados da EBC, deve 
contemplar as atividades operacionais e técnicas dos Sistemas fornecidas e 
respectivos acessórios que o integram, compreendendo, no mínimo, os seguintes 
requisitos: 

 
a) Conceitos básicos de manutenção e operação; 
 
b) Instruções de limpeza e conservação; 
 
c) Análise de falhas, com apontamento dos problemas comuns; 
 
d) Operação e supervisão remota; 

 
e) Outras informações recomendadas pelo fabricante dos transmissores; 
 

   f) Atualizações de firmwares e softwares de uso operacional do equipamento. 
 

 

G LOCAL DE ENTREGA  
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G.1. Os itens 01 e 02 e respectivos acessórios deverão ser entregues, montados, instalados, 
integrados, ativados e testados nas dependências da EBC, situada na torre de TV, eixo 
monumental, box 06, CEP 70297-400 em Brasília/DF. 
 
G.2. Os itens 03, 04 e 19 e respectivos acessórios deverão ser entregues, montados, 
instalados, integrados, ativados e testados nas dependências da EBC, situada no Parque do 
Rodeador, BR-220 km 7.5, Brazlândia, em Brasília/DF. 
 
G.3. Os itens 05 e 06 e respectivos acessórios deverão ser entregues, montados, instalados, 
integrados, ativados e testados nas dependências da EBC no Município do Rio de 
Janeiro/RJ. 
 
G.4. O item 07 e respectivos acessórios deverão ser entregues, montados, instalados, 
integrados, ativados e testados nas dependências da EBC, em Tabatinga/AM; 
 
G.5. Os itens 08 e 09 respectivos acessórios deverão ser entregues, montados, instalados, 
integrados, ativados e testados nas dependências da EBC, situada na Rua Armando Vieira 
da Silva, nº 126, Bairro de Fátima, São Luís/MA - CEP 65030-130; 
 
G.6. Os itens 10 e 20 e respectivos acessórios deverão ser entregues nas dependências da 
EBC, situado no Setor de Múltiplas Atividades Sul – SMAS, Trecho 02, próximo ao 
Hipermercado Carrefour Sul, em Brasília/DF, CEP 70.332-900. 
 
G.7. Para os Itens 11 a 18, a solicitação para implantação de uma nova estação deverá ser 
feita por meio de ORDEM DE SERVIÇO, que irá constar as informações do canal para 
confecção dos transmissores e antenas, endereço para instalação dos equipamentos, 
infraestrutura existente, tensão de energia na rede local e demais informações necessárias 
para a execução do serviço. Toda instalação deverá ser acompanhada por fiscal da EBC para 
validação dos trabalhos executados. 
 
G.8. Quaisquer esclarecimentos sobre o endereço de entrega dos bens poderão ser obtidos 
em Brasília/DF com a Gerência Executiva de Engenharia, pelo telefone: (0xx61) 3799-5825, 
3799-5780 e 3799-5246. 

 

H 

ROTINA DE FORNECIMENTO: 
 
H.1.  Antes da execução dos serviços, quando houver, de montagem, instalação, 
integração, ativação e realização de testes para aferição de desempenho dos equipamentos 
e Sistemas ofertados, e conforme o caso, a realização do treinamento técnico e operacional 
dos Sistemas descritos no Encarte A, a CONTRATADA deverá entregar à Comissão de 
Recebimento constituída pela EBC a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente 
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aos serviços que serão executados. Para os Sistemas que necessitam subir em torre de 
transmissão, deverá apresentar previamente certificado NR35 e ASO (Atestado Saúde 
Ocupacional) aos fiscais de contrato, designados pela EBC. 
 
H.2. Dentro do prazo estabelecido no Tópico F deste Termo de Referência, a CONTRATADA 
deverá efetuar a entrega, e quando houver, montagem, instalação, integração, ativação e 
realização de testes para aferição de desempenho dos equipamentos, dos Sistemas 
descritos no Encarte A, e respectivos acessórios, nas dependências designados pela EBC, 
nos endereços indicados no Tópico G. 
 
H.3. Os itens descritos no Encarte A deverão ser entregues acompanhadas da Nota Fiscal / 
Fatura e do Termo de Garantia, de acordo com o exigido no subitem F.5.  
 
H.4. Os itens descritos no Encarte A deverão ser entregues acompanhadas de 
documentações técnicas completas e atualizadas contendo os manuais, guias de instalação 
e outros documentos pertinentes. A documentação deverá ser fornecida em sua forma 
original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo. 
 
H.5. A EBC poderá, eventualmente, solicitar à CONTRATADA que execute testes dos 
equipamentos ofertados em suas instalações ou junto ao fabricante, desde que no Brasil, 
antes da instalação nos locais determinados, na presença de Técnicos de sua área de 
engenharia para verificação das principais especificações. A CONTRATADA deverá também 
comunicar à Comissão de Recebimento da EBC, com antecedência de, no mínimo, 30 
(trinta) dias corridos da data prevista para entrega dos itens ofertados no Encarte A. No 
caso da EBC decidir acompanhar os testes em fábrica, o custeio de deslocamento, 
hospedagem e outras despesas de seus Técnicos será de sua inteira responsabilidade; 
 
H.6. Todos os testes acima citados deverão ser realizados por engenheiro ou técnico 
qualificado da CONTRATADA ou do(s) fabricante(s) dos itens ofertados, os quais serão 
sempre acompanhados e certificados por Engenheiro ou Técnico da EBC. 
 
H.7. A EBC fornecerá a infraestrutura necessária à instalação dos equipamentos, composta 
por salas climatizadas, pontos de energia trifásicos, sistema de aterramento e torre de 
transmissão; 
 
H.8. Todos os materiais necessários à instalação dos equipamentos, tais como esteiras, 
cabos, conectores, suportes de fixação, etiquetas de identificação, abraçadeiras, dentre 
outros, serão fornecidos pela CONTRATADA dos itens 1 a 9 e 11 a 19. 
 
H.9. Todos os serviços necessários à instalação dos equipamentos e acessórios que 
integram o objeto da licitação, serão executados pela CONTRATADA, ressalvado o disposto 
no subitem H.7. deste Tópico. 
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H.10. Os serviços de montagem, instalação, integração, ativação e demais obrigações, 
objeto deste Termo de Referência, deverão ser coordenados e previamente agendados com 
a Área de Engenharia da EBC para não comprometer as atividades da empresa nas 
localidades. 
 
H.11. A solicitação para implantação de uma nova estação deverá ser feita por meio de 
ORDEM DE SERVIÇO, que irá constar as informações do canal para confecção dos 
transmissores e antenas, endereço para instalação dos equipamentos, infraestrutura 
existente, tensão de energia na rede local e demais informações necessárias para a 
execução do serviço. Toda instalação deverá ser acompanhada por um fiscal da EBC para 
validação dos trabalhos executados. 
 
H.12. Para os itens 01, 03 a 08 e 19, a CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente à 
orientação da EBC no tocante ao posicionamento dos equipamentos nas salas de 
transmissão, à fixação de cabos e esteiramento dentro da sala, à conexão ao sistema de 
aterramento e conexão à rede elétrica fornecida. Deverá, também, providenciar a 
interconexão dos transmissores, principal e reserva, à chave-coaxial e Sistema Irradiante, 
bem como, fornecer linhas rígidas, conectores e todo o conjunto de acessórios e demais 
materiais necessários ao cumprimento integral do objeto deste Termo de Referência, 
devendo ainda:  
 

H.12.1. No momento da entrega a CONTRATADA deverá entregar a EBC os 
datasheets dos equipamentos com todas as leituras técnicas obtidas e 
recomendadas pelo fabricante. 
 
H.12.2. A CONTRATADA deverá fornecer ainda os respectivos manuais de operação e 
de manutenção, com vista explodida, em idioma português ou inglês. 
 
H.12.3. A CONTRATADA deverá entregar juntamente com os transmissores os selos 
Anatel de identificação do produto homologado e cópia do Certificado de 
Homologação, válido para uso da EBC, em conformidade com o Regulamento para 
Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela 
Resolução da Anatel n. 242, de 30 de novembro de 2000. 
 
H.12.4. A CONTRATADA deverá, também, providenciar a interconexão dos 
transmissores à chave-coaxial e sistema irradiante, bem como, fornecer tomadas, 
disjuntores, canaletas, fios, quadros elétricos, calhas, linhas rígidas, conectores e todo 
o conjunto de acessórios e demais materiais necessários ao cumprimento integral do 
objeto deste Termo de Referência; 
 
H.12.5. A CONTRATADA deverá fornecer formalmente à EBC, durante o transcurso do 
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prazo estabelecido no tópico F, as seguintes informações:  
 

a) listagem de peças mais vulneráveis ao desgaste, com a finalidade de dar 
informações à EBC quanto à formação futura de estoque mínimo de peças de 
reposição;  
 
b) catálogo de peças de reposição, no qual seja mostrada a sequência de 
montagem, por intermédio de vistas explodidas das partes mecânicas dos 
transmissores;  
 
c) todos os esquemas elétricos e eletrônicos dos transmissores, com vista 
explodida;  
 
d) rotinas de manutenção preventiva adequadas a todos os equipamentos 
fornecidos;  
 
e) 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 
transmissores, em caso de falha ou necessidade de sua eventual substituição;  
 
f) relatório de contingência do sistema de transmissão contendo, no mínimo, 
as seguintes informações: redundâncias existentes (kit de peças spare, 
equipamentos sobressalentes, alternativas de configuração para manter o 
transmissor no ar), plano de contingência (ações a serem tomadas para 
minimizar eventual tempo de interrupção e maximizar a potência disponível 
para operação) e recomendações que se façam necessárias 

  
H.13. Para o item 02 e 09, a CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente à orientação da 
EBC no tocante ao posicionamento e fixação da antena de FM na torre de transmissão, 
passagem e fixação do cabo coaxial na torre de transmissão e acesso a sala de transmissão, 
e: 
 

H.13.1. No momento da entrega a CONTRATADA deverá entregar a EBC os resultados 
dos procedimentos de ensaio da antena de transmissão de FM ofertada em fábrica, 
para fins de avaliação do cumprimento das exigências editalícias, na forma de laudo 
técnico devidamente chancelado pelo fabricante e assinado pelo profissional 
responsável por sua realização; 
 
H.13.2. Todo o processo de montagem, instalação e ativação do Sistema Irradiante 
de Frequência Modulada – FM deverá ser coordenado por profissional da área de 
engenharia da EBC; 
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H.13.3. Instalado o Sistema Irradiante de Frequência Modulada – FM, a 
CONTRATADA deverá realizar, por meio de instrumental adequado, medidas de 
parâmetros críticos de antenas como relação de onda estacionária, perda de retorno 
e resposta de frequência, com vistas à apresentação à EBC; 

 
H.14. Para o item 10 e 20, a CONTRATADA deverá entregar os equipamentos e respectivos 
acessórios no endereço indicado no Tópico G; 
 
H.15. Para os Itens 11 a 18, a CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente à orientação 
da EBC no tocante ao posicionamento e fixação da antena de transmissão nas torres, 
passagem e fixação dos cabos coaxiais nas torres de transmissão e acesso a sala de 
transmissão, posicionamento dos equipamentos nas salas de transmissão, fixação de cabos 
e esteiramento dentro da sala, a conexão ao sistema de aterramento, conexão à rede 
elétrica fornecida e instalação da antena parabólica, e: 
 

H.15.1. No momento da entrega, a CONTRATADA deverá entregar a EBC os 
resultados dos procedimentos de ensaio da antena de transmissão de TV Digital 
ofertada em fábrica, para fins de avaliação do cumprimento das exigências editalícias, 
na forma de laudo técnico devidamente chancelado pelo fabricante e assinado pelo 
profissional responsável por sua realização; 
 
H.15.2. Todo o processo como montagem, instalação e ativação do Sistema deverá 
ser coordenado por profissional da área de engenharia da EBC, no qual será 
observado o cronograma proposto pela CONTRATADA; 
 
H.15.3. Instalado a sistema irradiante para rádio em Frequência Modulada - FM, a 
CONTRATADA deverá realizar, por meio de instrumental adequado, medidas de 
parâmetros críticos de antenas como relação de onda estacionária, perda de retorno 
e resposta de frequência, com vistas à apresentação à EBC; 
 

H.15.4. A CONTRATADA deverá, também, providenciar a interconexão dos 
transmissores ao sistema irradiante, bem como, fornecer tomadas, disjuntores, 
canaletas, fios, quadros elétricos, calhas, linhas rígidas, conectores e todo o conjunto 
de acessórios e demais materiais necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Termo de Referência.  

 
H.15.5. No momento da entrega, a CONTRATADA deverá entregar a EBC os 
datasheets dos Transmissores com todas as leituras técnicas obtidas e 
recomendadas pelo fabricante. 
 
H.15.6. A CONTRATADA deverá fornecer ainda os respectivos manuais de operação e 
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de manutenção em idioma português ou inglês. 
 
H.15.7. A CONTRATADA deverá ministrar o treinamento técnico e operacional sobre 
os Transmissores de Frequência Modulada, no local de instalação, após a ativação 
dos sistemas. 
 
H.15.8. A CONTRATADA deverá entregar juntamente com os transmissores os selos 
Anatel de identificação do produto homologado e cópia do Certificado de 
Homologação, válido para uso da EBC, em conformidade com o Regulamento para 
Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela 
Resolução da Anatel n. 242, de 30 de novembro de 2000. 
 
H.15.9. A CONTRATADA deverá realizar todo procedimento de turn-on dos 
transmissores com o sistema irradiante, conforme descrito no subitem H.15. deste 
Tópico; 
 
H.15.10. A CONTRATADA deverá fornecer formalmente à EBC, durante o transcurso 
do prazo estabelecido no Tópico F, as seguintes informações:  
 

a) listagem de peças mais vulneráveis ao desgaste, com a finalidade de dar 
informações à EBC quanto à formação futura de estoque mínimo de peças de 
reposição;  
 
b) catálogo de peças de reposição, no qual seja mostrada a sequência de 
montagem, por intermédio de vistas explodidas das partes mecânicas dos 
transmissores;  
 
c) todos os esquemas elétricos e eletrônicos dos transmissores;  
 
d) rotinas de manutenção preventiva adequadas a todos os equipamentos 
fornecidos;  
 
e) 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 
transmissores, em caso de falha ou necessidade de sua eventual substituição;  
 
f) relatório de contingência do sistema de transmissão contendo, no mínimo, 
as seguintes informações: redundâncias existentes (kit de peças spare, 
equipamentos sobressalentes, alternativas de configuração para manter o 
transmissor no ar), plano de contingência (ações a serem tomadas para 
minimizar eventual tempo de interrupção e maximizar a potência disponível 
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para operação) e recomendações que se façam necessárias. 
 

 

I 

VALOR ESTIMADO E ORÇAMENTO DETALHADO  
 
I.1. De acordo com o resultado obtido na pesquisa de mercado o valor total global estimado 
do objeto deste Termo de Referência é de  R$ 16.592.826,52 (dezesseis milhões, 
quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois 
centavos), detalhado no Encarte B, conforme especificações contidas no Encarte A,  em 
anexo. 
 
I.2. A estimativa de custo foi obtida a partir de ampla pesquisa de mercado em que foram 
consultadas empresas do ramo e as propostas obtidas foram consideradas válidas para o 
balizamento de preços em processo licitatório; 
 
I.3. Em conformidade com o disposto no art. 7º do Decreto nº 9.507/2018, são vedadas 
nesta contratação: a indexação de preços por índices gerais, a caracterização do objeto 
como fornecimento de mão de obra, a previsão de reembolso de salários pela EBC e a 
pessoalidade e a subordinação direta dos empregados da futura CONTRATADA aos 
gestores da EBC. 
 
 

 

J 

PROPOSTA ECONÔMICA: 
 
J.1. A proposta comercial deverá ser redigida em língua portuguesa, sem ressalvas, 
emendas, rasuras, acréscimos e entrelinhas. Admitir-se-á, contudo, a nomenclatura técnica 
específica que não possua tradução compatível no vernáculo. 
 
J.2. A proposta deverá conter, conforme modelo apresentado no Encarte C: 
 

J.2.1. Dados da empresa tais como: razão social, número do CNPJ, inscrição estadual / 
distrital / municipal, endereço completo, número de telefone e fac-símile, sítio da 
internet e endereço eletrônico (se aplicáveis), banco, agência e número da conta 
corrente para onde deverá ser emitida a ordem bancária, data e assinatura do 
responsável legal; 
 
J.2.2. Descrição detalhada do objeto ofertado contendo: Marca, modelo, referência, 
este último se houver, país de origem, descrição detalhada das características técnicas 
dos Sistemas para cada item, cotados, e acessórios, conforme especificações e 
quantidades constantes do Encarte A e modelo de proposta para cotação de preços.  
 



45 

Processo nº 
1166/2019 

 

Folha: 

 

SCS Quadra 08, Edifício Venâncio Shopping, Bloco “B-50/60”, 1º subsolo - CEP 70333-900 
Brasília –DF – Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5300 

 
 

J.2.2.1. Os equipamentos/itens de sistema oferecidos deverão ser novos e de 
primeiro uso, fabricados em série, não podendo ser fabricados com 
características exclusivas ou adaptações feitas para adequação a este Termo de 
Referência, garantindo assim a reposição de peças e componentes. Deverá 
ainda, ser entregue devidamente acondicionado, em caixa lacrada, de forma a 
permitir a completa segurança no transporte; 

 
J.2.3. O valor unitário, o valor total, e o valor total global de cada Item dos Sistemas 
ofertados, fixos e irreajustáveis, expressos em reais, compreendendo todos os custos 
diretos e indiretos necessários à perfeita execução do fornecimento, com a entrega, 
montagem, instalação, integração, ativação e demais obrigações, objeto deste Termo 
de Referência, nos locais descritos no Tópico G; 

 
J.2.3.1. Os preços deverão ser apresentados em planilhas com detalhamento 
dos valores dos Sistemas, acessórios e dos serviços relativos à montagem, 
instalação, integração, ativação e demais obrigações, objeto deste Termo de 
Referência; 
 

J.2.4. Prazo de validade das propostas que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias 
corridos, contados da data de sua apresentação; 
 
J.2.5. Prazo de entrega, instalação, montagem, integração, ativação e realização de 
testes para aferição de desempenho dos equipamentos, e conforme o caso, a 
realização do treinamento técnico e operacional, não poderá ser superior as datas 
descritas no Tópico F1., a contar da data de início da vigência do instrumento 
contratual; 

 
J.2.6. Prazo de garantia de funcionamento, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, 
conforme estipulado no Tópico N deste Termo de Referência, a contar da data de 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 
 
J.21.7. Documentação técnica do fabricante que comprove o atendimento das 
especificações dos equipamentos que compõem os equipamentos e os sistemas 
cotados, constantes no Encarte A. Considera-se documentação oficial do fabricante: 

 
J.2.7.1. Catálogo, folder, certificado ou manual elaborado pelo fabricante; ou 
 
J.2.7.2. Documento extraído de consulta realizada pela Internet na página oficial 
do fabricante, devendo, nesse caso, ser indicado o endereço eletrônico do 
fabricante com menção à página de que consta a informação apresentada; 
 
J.2.7.3. Caso a CONTRATADA não disponha de catálogos, folders, impressos ou 
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publicações originais do fabricante quanto às especificações técnicas dos 
produtos, deverá apresentar declaração do fabricante em que constem as 
especificações, preferencialmente em língua portuguesa. Se for apresentada 
declaração em outro idioma, esta deverá vir acompanhada de tradução para a 
língua portuguesa; 

 
J.2.7.3.1. Poderão ser apresentados em língua inglesa os catálogos e 
folders do fabricante com especificações técnicas; 
 

J.2.8. Deverão, ainda, serem juntados à proposta: 
 
J.2.8.1. Cronograma detalhado com prazos de fabricação, de entrega, de 
montagem, de instalação, de integração e de ativação dos Sistemas, inclusive as 
demais obrigações, objeto deste Termo de Referência; 
 

J.2.9. Termo de Vistoria ou a Declaração de Dispensa de Vistoria, quando houver, 
em conformidade com os modelos constantes nos Encarte F e Encarte G deste 
Termo de Referência, impossibilitará, sob qualquer hipótese, reclamações 
posteriores da CONTRATADA, quanto ao desconhecimento das condições para a 
realização do objeto deste Termo de Referência; 

 
J.2.10. Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os 
custos, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, 
taxas, seguro, transporte, embalagem, acessórios, materiais, serviços de montagem, 
instalação, configuração, integração e ativação e a inteira e exclusiva responsabilidade 
pelo uso ou emprego de material, equipamento, dispositivo, tecnologia, método ou 
processo desembaraçado, cabendo-lhe todas as obrigações derivadas das permissões 
ou licenças de utilização; 
  
J.2.11. Garantia de funcionamento um  período de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, 
inclusive a substituição, desmontagem, montagem e transporte dos equipamentos e 
acessórios integrantes da Solução para fins de reparos durante o período de garantia, 
e demais despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Termo de 
Referência, com a entrega dos Sistemas nos locais descritos no Tópico G; 
 
J.2.12. Declaração expressa de que está ciente de que o pagamento de equipamentos 
de procedência estrangeira, somente será efetuado, se a CONTRATADA apresentar 
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, cópias autenticadas ou originais dos seguintes 
documentos: Declaração de Importação - DI, e comprovação de pagamento dos 
tributos (Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, dentre outros), ou seja, a comprovação 
de nacionalização do bem; 
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J.2.13. Declaração de que os materiais necessários aos serviços que proporcionem a 
instalação integral dos Sistemas e que não estejam claramente especificados e 
cotados na proposta serão considerados como parte integrante dos serviços de 
instalação; 
 
J.2.14. Exclusivamente para os fornecedores de Transmissores, apresentar 
“Declaração de que entregará juntamente com os Transmissores o certificado de 
homologação emitido pela ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações. O 
certificado de homologação deverá compreender a frequência do canal dos 
Transmissores fornecidos”; 
 
J.2.15. Declaração expressa de que os equipamentos propostos com os respectivos 
acessórios que os integram são novos e de primeiro uso, são fabricados em série, não 
serão produzidos com características exclusivas, materiais diferenciados ou 
adaptações feitas para adequação a este Termo de Referência, garantindo assim a 
manutenção durante o período de garantia e a reposição de peças compatíveis; 
 
J.2.16. Declaração de que fornecerá todo e qualquer acessório e executará todo e 
qualquer serviço não previsto nas especificações, mas que se façam necessários ao 
correto funcionamento dos Sistemas ofertados exigidas neste Termo de Referência; 
 
J.2.17. Declaração de que durante o período de garantia de funcionamento, as 
despesas com o transporte para o atendimento das condições previstas neste Termo 
de Referência, correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo à EBC quaisquer 
ônus adicionais; 
 
J.2.18. Declaração expressa de que concorda, expressa e integralmente, com os 
termos e condições de contratação do Regulamento Interno de Licitações e Contratos 
da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC e da Lei nº 13.303/2016, disponível no 
seguinte endereço eletrônico: www.ebc.com.br, no link acesso à informação, em 
seguida legislação e normas. 
 
J.2.19. Declaração, acompanhada do respectivo comprovante (contrato ou 
documento equivalente), de que a CONTRATADA é fabricante, distribuidor ou 
representante credenciado e, no caso dos dois últimos, de que está autorizado pelo 
fabricante e que se responsabiliza, quando houver, a fornecer, a montar, a instalar, 
integrar, a ativar, a testar, a treinar e a prestar garantia de funcionamento dos itens 
ofertados; 
 
 
J.2.20. Declaração de que entre os sócios que integram a composição societária da 

http://www.ebc.com.br/
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CONTRATADA não há empregados do quadro de pessoal da EBC, e nem exercem 
função de confiança, função de dirigente, ou que seja responsável pela presente 
licitação, nos termos do art. 26 do Regulamento Interno de Licitações e Contrato da 
EBC; 
 
J.2.21.Declaração expressa, no caso de microempresa e de empresa de pequeno 
porte, de que se enquadra como beneficiária da Lei Complementar nº 123 de 2006, e 
que está excluída das vedações impostas no § 4º, do art. 3º desse dispositivo legal; 
 
J.2.22.Declaração de que está legalmente estabelecido e que explora ramo de 
atividade pertinente e compatível com o objeto deste Edital e anexos. 
 
J.2.23. Termo de Vistoria, conforme o modelo constante no Encarte F deste Termo de 
Referência, comprovando que o Representante da CONTRATADA vistoriou os locais 
onde o objeto será instalado e tomou ciência de todas as informações necessárias à 
elaboração da proposta e ao atendimento do objeto, a fim de eliminar possíveis 
omissões, falhas ou incompatibilidade das especificações quanto a erros intrínsecos; 

 
J.2.23.1. A CONTRATADA, a seu critério, poderá declinar da apresentação do 
Termo de Vistoria Técnica, devendo, neste caso, apresentar Declaração 
assumindo, incondicionalmente, a responsabilidade em fornecer e instalar o 
objeto, tudo em plena conformidade com todas as condições e exigências 
estabelecidas neste Termo de Referência, inclusive sem qualquer alteração da 
sua proposta de preços. 
 

J.2.24. Declaração informando que possui responsabilidade exclusiva sobre a 
quitação de encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais decorrentes 
da execução do contrato. 

 

 
 
 

K 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
K.1. A CONTRATADA deverá apresentar os documentos de habilitação jurídica aptos a 
comprovar a possibilidade da aquisição de direitos e da contratação de obrigações; 
 

K.1.1. Os documentos a que se refere o item K.1. compreendem a documentação 
jurídica da CONTRATADA e documento de identificação dos representantes legais. 

 
K.2. Além disso, apresentará certidão de regularidade fiscal quanto aos débitos inscritos ou 
não em Dívida Ativa da União, inclusive em relação às contribuições previdenciárias; 
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K.3. Declaração de que não se enquadra nas hipóteses de impedimento do art. 26 do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EBC. 
 
K.4. Para comprovação da qualificação técnica dos itens 01 a 09 e 11 a 19, a CONTRATADA 
deverá apresentar: 

 
K.4.1. Certidão de registro de pessoas jurídica, expedida pelo Conselho de 
Engenharia e Agronomia - CREA, da Região a que estiver vinculado a CONTRATADA, 
que comprove atividade relacionada com o objeto do presente Termo de Referência; 
 
K.4.2. Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnico profissional, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, onde comprove que a CONTRATADA 
forneceu ou esteja fornecendo os Sistemas com características pertinentes e 
compatíveis com o objeto do presente Termo de Referência, acompanhado da 
respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica dos responsáveis técnicos; 

 
K.4.3. Declaração de responsabilidade técnica na qual a CONTRATADA declara 
possuir em seu quadro de pessoal Técnico ou Engenheiro detentor de certificado 
comprovando que possua atribuição na área de montagem e instalação dos Sistemas 
para cada item; 

 
K.4.3.1. Esse profissional deverá participar do serviço de montagem, 
instalação, integração, ativação e testes dos Sistemas e respectivos acessórios 
especificados no Encarte A deste Termo de Referência, admitindo-se a 
substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde 
que atendidas às mesmas exigências contidas neste Termo de Referência e 
que a substituição seja aprovada previamente pela EBC; 
 
K.4.3.2. Será considerado integrante do quadro de pessoal da CONTRATADA 
o profissional que for sócio, diretor, empregado de caráter permanente ou 
responsável técnico da empresa perante a entidade profissional 
competente. 
 
K.4.3.3. A comprovação de que integra o quadro de pessoal da 
CONTRATADA será feita mediante apresentação dos seguintes documentos, 
conforme o caso: 

 
K.4.3.3.1. Sócio: contrato social e sua última alteração; 
 
K.4.3.3.2. Diretor: estatuto social e ata de eleição devidamente 
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 
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K.4.3.3.3. Empregado permanente da empresa: contrato de 
trabalho por tempo indeterminado ou qualquer documento 
comprobatório de vínculo empregatício previsto na legislação de 
regência da matéria; 
 
K.4.3.3.4. Responsável técnico: certidão de registro e quitação 
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA. 
 

K.4.3.4. Encontra-se no Encarte H o modelo de declaração de 
responsabilidade técnica. 
 

K.5. Para comprovação da qualificação técnica dos os itens 10 e 20, Atestado(s) de 
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual 
comprove que a CONTRATADA forneceu ou esteja fornecendo equipamentos, com 
características e complexidades pertinentes e compatíveis ao objeto deste Termo de 
Referência.  
 
K.6. A EBC se reserva o direito de, em qualquer fase da licitação, promover diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para verificar 
se os signatários das propostas detêm a representação das empresas licitantes, ou mandato 
para em seu nome constituir obrigações, bem como, verificar a exequibilidade dos preços 
propostos. 

 

L 
CONTRATAÇÕES ESPECIAIS: Não se aplica a essa contratação. 
 

 

M 

CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS:  
 
M.1. Em atenção à Política de Sustentabilidade Socioambiental - PO 900/03 da EBC e ao 
Decreto nº 10.024/19, art.2º, §1º, o princípio do desenvolvimento sustentável será 
observado nas etapas do processo de contratação, em suas dimensões econômica, social, 
ambiental e cultural, no mínimo, com base nos planos de gestão de logística sustentável da 
EBC (Processo EBC nº 2700/2014). 
 
M.2. Sempre que possível deverão ser adotados critérios de sustentabilidade na realização 
dos serviços, estimulando e evitando-se o consumo excessivo de energia elétrica, além de 
limitar o uso de materiais poluentes (graxas, óleos, gases, aetc) ao mínimo indispensável. 
 
M.3. A CONTRATADA assume o compromisso de utilizar sempre materiais que possam ser 
reciclados e realizar o descarte dos materiais potencialmente poluentes – placas, peças 
eletrônicas, baterias, pilhas - de forma adequada, sem afetar o meio ambiente. 
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M.4. A CONTRATADA deverá desenvolver e/ou adotar procedimentos seguros de descarte 
de materiais potencialmente poluidores, tais como pilhas e baterias que contenham em 
suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos; 

M.4.1. Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e 
frascos de aerossóis em geral. Estes itens, quando descartados, deverão ser 
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica; 
 

M.5. Os serviços deverão ser executados considerando algumas características, conforme 
indicado abaixo: 
 

M.5.1. Maximização do desempenho do edifício durante todo o seu ciclo de vida; 
 
M.5.2. Racionalização dos consumos energéticos e de água; 
 
M.5.3. Conscientização e treinamento dos envolvidos em todos os processos, 
proporcionando meios de educação ambiental e boas práticas de redução de 
desperdícios e poluição; 
 
M.5.4. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes; 
 
M.5.5. Substituição, sempre que possível, de substâncias tóxicas por outras atóxicas 
ou de menor toxicidade; e 
 
M.5.6. Destinação adequada dos resíduos gerados. 

 
 

 

N 

GARANTIA E VALIDADE DO OBJETO:  
 
N.1. Durante o prazo de garantia de funcionamento dos equipamentos fornecidos contra 
quaisquer defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades, que será de 36 
(trinta e seis) meses, contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo. 
 

N1.1. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de manutenção corretiva, 
independentemente de ser ou não fabricante, bem como substituir todas as peças, 
partes e todos os componentes que apresentem quebras ou desgastes pelo uso, 
defeitos de fabricação ou divergências com as especificações técnicas, sem qualquer 
tipo de faturamento adicional. 

 
N.2. A manutenção corretiva consiste na série de procedimentos destinados a recolocar 
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os equipamentos e demais componentes dos Sistemas ofertados em seu perfeito estado de 
funcionamento, compreendendo, inclusive, substituições de peças e partes. 
 
N.3. A manutenção corretiva será realizada durante o período de garantia, a qualquer 
tempo, mediante solicitação da Fiscalização do Contrato, sem ônus adicionais para a EBC. 
 
N.4. O prazo máximo de atendimento, entendido como o tempo decorrido entre a 
confirmação do recebimento da comunicação do defeito efetuada pela EBC a 
CONTRATADA (por fax ou e-mail) e o efetivo início dos trabalhos de manutenção corretiva, 
será de até 36 (trinta e seis) horas.  
 

N.4.1 A CONTRATADA deverá confirmar o recebimento da solicitação 
enviada pela EBC em até 02 (duas) horas a partir do envio. 

 
N.5. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados, preferencialmente, nos locais 
descritos no Tópico G. 
 
N.6. O prazo máximo de reparação, entendido como o tempo decorrido entre a 
comunicação do defeito efetuada pela EBC à CONTRATADA e a efetiva recolocação do 
equipamento ou componente em seu estado normal de funcionamento, será de até 72 
(setenta e duas) horas.  
 
N.7. Os equipamentos, tais como transmissores, antenas, peças e acessórios que 
compõem a solução, que necessitem ser temporariamente retirados para conserto serão 
devolvidos à EBC em perfeito estado de funcionamento, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias corridos, ficando a remoção e o transporte sob inteira responsabilidade da 
CONTRATADA.  
 
N.8. Caso haja necessidade de retirada de equipamentos, peças ou componentes dos 
locais onde estiverem instalados os equipamentos para manutenção, será necessária 
autorização formal de saída, a ser concedida ao empregado da CONTRATADA, formalmente 
identificado. 
 
N.9. A CONTRATADA comunicará, via carta ou mensagem eletrônica (e-mail), aos Fiscais 
do Contrato a retirada e a devolução de equipamento retirado para manutenção. 
 
N.10. Terminado o procedimento de manutenção corretiva, a CONTRATADA apresentará 
um relatório técnico circunstanciado contendo a descrição do defeito e as providências 
adotadas pelo técnico responsável. 
 
N.11. A EBC poderá, a qualquer tempo, efetuar a adequada conexão dos equipamentos a 
outros compatíveis tecnicamente, sem prejuízo das condições de garantia. 
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N.12. Substituição de Equipamentos: 
 

N.12.1. Reserva-se a EBC o direito de exigir, durante o período de garantia, 
em comunicação por escrito a CONTRATADA, a substituição de equipamento 
defeituoso por outro novo e de primeiro uso, de marca e modelo iguais ou 
atualizados ao originalmente ofertado.  
 
N.12.2. A referida substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados da confirmação do recebimento da comunicação, nos seguintes 
casos: 

 
a) se, findo o prazo estabelecido para reparo, esse não tenha sido realizado 
e atestado pela Fiscalização do Contrato;  
 
b) se o equipamento apresentar o mesmo defeito após ser reparado pela 
terceira vez, em um período de 6 (seis) meses, cabendo, nesse caso, ao 
Fiscal do Contrato emitir laudo técnico, comprovando que o equipamento 
não está funcionando a contento. 
 

N.12.3. A substituição definitiva será admitida a critério da EBC, após prévia 
avaliação técnica quanto às condições de uso e compatibilidade do equipamento 
ofertado em relação aquele a ser substituído. 
 
N.12.4. Na hipótese prevista no subitem N.12.1, havendo impossibilidade de 
substituição por equipamento de marca e modelo iguais ao originalmente 
fornecido, poderá, a critério da EBC, ser admitida a substituição por outro, cujas 
características técnicas sejam as mesmas ou superiores às do equipamento 
substituído, no prazo estabelecido no subitem N.12.2. 

 

 

O 

GARANTIA CONTRATUAL:  
 
O.1. Não se aplica a essa contratação. 
 

 

P 

FORMA DE ADJUDICAÇÃO 
 
P.1. Menor preço total global equalizado por item. 
 

 

Q VISTORIA PRÉVIA: 
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Q.1. Para os itens 01 a 09 e 19, o licitante poderá vistoriar previamente os locais descritos 
no Tópico G para montagem, instalação e ativação do conjunto de equipamentos 
referentes ao fornecimento para cada item descritos no Encarte A, incluindo as demais 
obrigações, objeto deste Termo de Referência, de modo a serem conferidas as 
características e condições para a execução dos serviços. A CONTRATADA assumirá total 
concordância, não sendo admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores de 
desconhecimento dos ambientes, quantitativos ou dificuldades técnicas não previstas. 
 

Q.2.1. A CONTRATADA, caso opte pela não vistoria, poderão declinar da 
apresentação do Termo de Vistoria, devendo, neste caso, apresentar declaração 
assumindo, incondicionalmente, que tem ciência das condições do fornecimento, 
bem como das condições locais para o cumprimento das obrigações a serem 
contratadas e SE COMPROMETEM a prestar fielmente os serviços com a qualidade 
necessária e tudo em plena conformidade com todas as condições e exigências 
estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos, inclusive sem qualquer 
alteração da sua proposta de preços. 
 

Q.2. Para os itens 10 a 18 e 20 não se aplica a vistoria; 
 

Q.3. A CONTRATADA deve agendar as visitas, nos horários de 9h00 às 12h00 e 14h00 às 
17h00, de segunda a sexta-feira, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis antes, da 
data prevista para abertura da licitação, por intermédio dos seguintes empregados da EBC: 

 
a) Em Brasília/DF: com a Gerência Executiva de Engenharia, pelo telefone: 
(0xx61) 3799-5825 ou 3799-5780 ou 3799-5795; 
 

Q.4. Ao comparecer ao local para efetuar a visita, o profissional indicado pela 
CONTRATADA deverá apresentar cédula de identidade, juntamente com uma carta de 
apresentação da empresa, devidamente assinada pelo seu representante legal. Por ocasião 
da visita, o Termo de Vistoria, emitido pela CONTRATADA, será assinado por empregado da 
EBC e pelo representante indicado pela CONTRATADA. Modelo do Termo de Vistoria consta 
no Encarte F deste Termo de Referência e deverá ser apresentado juntamente com a 
proposta. 
 
Q.5. O Termo de Vistoria ou a Declaração de Dispensa de Vistoria, em conformidade com 
os modelos constantes nos Encarte F e Encarte G deste Termo de Referência, 
impossibilitará, sob qualquer hipótese, reclamações posteriores da CONTRATADA, quanto 
ao desconhecimento das condições para a realização do objeto deste Termo de Referência. 
 

 

R AMOSTRAS OU PROVA DE CONCEITO  
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Não será exigido Amostra e Prova de Conceito para contratação decorrente deste Termo de 
Referência. 

 

S 

SUBCONTRATAÇÃO: 
 
S.1. A CONTRATADA de cada item, na execução do contrato, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou 
fornecimento, até o limite 50% (cinquenta por cento) do valor do item. 
 

S.1.1. A subcontratação depende de autorização prévia por parte da EBC, a quem cabe 
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários 
impostos ao Licitante Vencedor, conforme art. 106, § 1º, do RILC. 

 

 

 

T 

OBRIGAÇÕES DA EBC: 
 
T.1. Além de outras obrigações previstas neste Termo de Referência, a EBC compromete-se 
a: 

 
T.1.1. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA devidamente 
identificados e portando crachá ao local de fornecimento, de montagem, de instalação, 
de integração, de ativação, e demais obrigações, objeto deste Termo de Referência; 
 
T.1.2. Impedir que terceiros estranhos ao contrato executem o objeto deste Termo de 
Referência; 
 
T.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA; 
 
T.1.4. Indicar os empregados a serem treinados pela CONTRATADA, a fim de que 
possam no futuro efetuar manutenção preventiva e corretiva e o acompanhamento da 
operação dos equipamentos e serviços, quando houver; 
 
T.1.5. Acompanhar e supervisionar a entrega, a instalação, a configuração, a 
integração, a ativação, a realização dos testes e demais obrigações, por meio da 
Comissão designada para esse fim; 
 
T.1.6. Designar os membros da Comissão de Recebimento a que se refere o subitem 
F.1. deste Termo de Referência para supervisionar o fornecimento, instalação, 
integração, ativação e realização dos testes, verificando se todas as obrigações foram 
cumpridas, e a contento, emitindo os Termos de Recebimento Provisório e / ou 
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Definitivo, assim como os Termos de Rejeição, conforme o caso, formalizando os 
eventuais pedidos de aplicação de penalidade a CONTRATADA, no caso de 
descumprimento, e efetuando o atesto das notas fiscais / faturas para pagamento; 
 
T.1.7. Designar empregado(s) que atuará (ão) como fiscal (is) do contrato, que terá (ão) a 
responsabilidade de fiscalizar e acompanhar o cumprimento das obrigações 
estabelecidas neste Termo de Referência, durante o período de garantia; 
 
T.1.8. Comunicar a CONTRATADA quaisquer ocorrências relacionadas com o 
fornecimento do objeto deste Termo de Referência; 
 
T.1.9. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto especificado neste Termo de Referência, 
se entregue em desacordo com o solicitado e estabelecido neste instrumento, 
emitindo o respectivo Termo de Rejeição; 
 
T.1.10. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 
obrigações de fornecimento, montagem, instalação, integração, ativação, realização 
dos testes e demais obrigações, dentro das normas estabelecidas neste Termo de 
Referência. 
 
T.1.11. Efetuar os pagamentos referentes ao fornecimento, dentro do prazo 
estabelecido no instrumento contratual. 

 

U 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
U.1. Além de outras obrigações previstas neste Termo de Referência, a CONTRATADA 
compromete-se a: 

 
U.1.1. Manter, durante todo o período de execução do contrato, em compatibilidade 
com obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
para a contratação; 
 
U.1.2. Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do 
objeto deste Termo de Referência; 
 
U.1.3. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das condições editalícias, objeto deste 
Termo de Referência; 
 
U.1.4. Entregar e, quando houver, montar, instalar, integrar, ativar, e testar os 
equipamentos e sistemas ofertados, com os respectivos acessórios, deixando-os em 
perfeitas condições de funcionamento e uso, cabendo à EBC, por Comissão de 
Recebimento constituída para esse fim, verificar se essas condições estão de acordo 
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com o estabelecido neste Termo de Referência, as quais deverão permanecer durante 
toda a vigência do instrumento contratual; 
 
U.1.5. Executar diretamente o fornecimento e, quando houver, a montagem, a 
instalação, a integração, a ativação, os testes, a garantia de funcionamento, e conforme 
o caso, o treinamento técnico e operacional, sem transferência de responsabilidade ou 
subcontratação; 
 
U.1.6. Cumprir rigorosamente o prazo de entrega, de montagem, de instalação, de 
integração, de ativação, e dos testes dos equipamentos e solução ofertada, incluindo a 
realização da garantia de funcionamento, em conformidade com o previsto e 
estabelecido neste Termo de Referência; 
 
U.1.7. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos causados diretamente à EBC ou 
a terceiros, independentemente de sua culpa ou dolo quando do fornecimento, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento 
pela EBC; 
 
U.1.8. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das condições estabelecidas neste 
Termo de Referência e anexos, não se admitindo quaisquer modificações sem a 
aprovação da Área competente da EBC; 
 
U.1.9. Instruir os seus empregados para circularem nas dependências da EBC, 
exclusivamente nos locais onde serão entregues, montados, instalados, integrados, 
ativados, testados e realizados as demais obrigações, inclusive a realização da garantia 
de funcionamento; 
 
U.1.10. Responsabilizar-se, com exclusividade, pelo pagamento de despesa porventura 
oriunda de decisão judicial, eximindo-se a EBC de qualquer relação empregatícia com 
os envolvidos no fornecimento, objeto deste Termo de Referência; 
 
U.1.11. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os 
equipamentos e materiais em que se verifiquem danos em decorrência do transporte 
ou defeito de qualquer natureza, bem como providenciar a substituição do(s) 
mesmo(s), dentro dos prazos previstos neste Termo de Referência, contados da data de 
notificação que lhe for entregue oficialmente, por fax, e-mail ou carta; 
 
U.1.12. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da EBC, prestando-lhe 
todos os esclarecimentos solicitados e se obrigando a atender prontamente às 
reclamações formuladas; 
 
U.1.13. Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao 
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objeto deste Termo de Referência, sem ônus para a EBC; 
 
U.1.14. Manter os empregados necessários à perfeita execução do objeto deste Termo 
de Referência, devidamente identificados, por meio de crachá, e uniformizados, 
devendo substituí-los imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa 
ordem e às normas disciplinares da EBC; 
 
U.1.15. Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega da solução 
ofertada no local de destino; 
 
U.1.16. Fornecer o objeto deste Termo de Referência atendendo integralmente às suas 
características, responsabilizando-se por todas as conexões, materiais, componentes, 
acessórios e mão de obra, necessárias ao perfeito funcionamento do mesmo; 
 
U.1.17. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada pelos seus empregados nas instalações da EBC; 
 
U.1.18. Comunicar à EBC, por escrito, por meio da Comissão de Recebimento ou do 
Fiscal do Contrato, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos que forem julgados necessários para boa execução do contrato; 
 
U.1.19. Responsabilizar-se pelos roubos, furtos e extravios causados ao patrimônio da 
EBC, quando apurada a culpa da CONTRATADA por meio de processo administrativo 
interno, obrigando-se a repor o bem ou indenizar a EBC, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, após o comunicado formal da EBC; 
 
U.1.20. Atender de imediato as solicitações quanto às substituições da mão-de-obra 
entendida como inadequada para execução do fornecimento, bem como instruí-la 
quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho; 
 
U.1.21. Disponibilizar o pessoal necessário ao fornecimento do objeto deste Termo de 
Referência à execução dos serviços de montagem, instalação, integração, ativação, 
testes, garantia de funcionamento, e demais obrigações, impondo-lhes rigoroso padrão 
de qualidade, segurança e eficiência; 
 
U.1.22. Garantir que todos os empregados envolvidos no fornecimento dos 
equipamentos e solução ofertada, especialmente, na montagem, instalação, 
integração, ativação, testes, garantia de funcionamento e demais obrigações, tenham 
qualificação técnica necessária, devendo ser realizados todos os procedimentos de 
segurança e utilizados os equipamentos de segurança adequados; 
 
U.1.23. Executar todos os trabalhos utilizando mão de obra técnica qualificada, 
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devendo a CONTRATADA estar ciente das normas técnicas e de segurança 
correspondentes ao fornecimento a que se refere este Termo de Referência e anexos; 
 
U.1.24. Disponibilizar número de telefones, fax, e-mails ou outro meio hábil para 
comunicação pela EBC, disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante a vigência 
do instrumento contratual; 
 
U.1.25. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela EBC, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente; 
 
U.1.26. Refazer os serviços de montagem, instalação, integração, ativação, testes e 
garantia de funcionamento rejeitados pela EBC devido ao uso de materiais que não 
sejam qualificados como de primeira qualidade, bem como refazer os serviços 
considerados como mal executados, com o emprego de materiais a serem aprovados 
pela Comissão de Recebimento ou pelo Fiscal do contrato, com mão de obra 
qualificada e antecedência necessária para que não venham a prejudicar o andamento 
cronológico dos serviços, arcando a CONTRATADA com o ônus decorrente do fato; 
 
U.1.27. Colocar seu corpo técnico à disposição da EBC, para orientação quanto à 
execução do fornecimento e dos serviços, sempre que solicitado; 
 
U.1.28. Manter os locais afetados pela execução dos serviços de montagem, de 
instalação, de integração, de ativação, de testes, da garantia de funcionamento e 
demais obrigações, em perfeito estado de limpeza; 
 
U.1.29. Noticiar imediatamente à EBC quaisquer problemas que ocorram com os 
equipamentos e serviços da solução ofertada, bem como relativos ao transporte e 
montagem destes, que venham a causar transtorno à execução do objeto deste Termo 
de Referência; 

 
U.1.30. Apresentar à EBC, juntamente com o Transmissor, o Certificado de 
Homologação expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, 
conforme exigências do Encarte A, compreendendo a frequência do canal do 
transmissor ofertado, a documentação técnica completa e atualizada contendo os 
manuais de operação e de manutenção, preferencialmente em idioma português ou 
inglês, guias de instalação e outros documentos pertinentes. A documentação deverá 
ser fornecida em sua forma original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo; 

 
U.1.31. Manter representante no local de implantação da Solução ofertada, que será o 
responsável técnico pela fiscalização e acompanhamento da montagem, da instalação, 
da integração, da ativação, da integração, dos testes e que assuma perante a Comissão 
de Recebimento da EBC a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação 
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de urgência que se torne necessária. Esse representante deverá ser um dos 
profissionais indicados pela CONTRATADA na fase de habilitação, prevista no Tópico K 
deste Termo de Referência; 
 
U.1.32. Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto deste Termo de Referência; 
 
U.1.33. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 
EBC, descritas no Tópicos G, para cumprimento do objeto deste Termo de Referência; 
 
U.1.34. Solicitar, em tempo hábil, todas as informações de que necessitar para o 
cumprimento das suas obrigações contratuais; 
 
U.1.35. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
apontadas pela EBC na execução do objeto deste Termo de Referência, inclusive da 
garantia de funcionamento conforme estabelecido no Tópico N, atendendo, com a 
diligência possível, às determinações da Comissão de Recebimento ou fiscalização 
indicada pela EBC, voltadas ao saneamento de faltas e correção de irregularidades 
verificadas; 
 
U.1.36. Responder às notificações emitidas pela EBC, dentro do prazo fixado nas 
respectivas correspondências; 
 
U.1.37. Fornecer à EBC, com 10 (dez) dias de antecedência, relação com o nome, 
endereço e CPF dos empregados que atuarão nos serviços de montagem, instalação, 
integração, ativação e testes, garantia de funcionamento e demais obrigações, a fim de 
que possam ter acesso aos locais de trabalho na EBC; 
 
U.1.38. Cumprir fielmente as demais obrigações estabelecidas neste Termo de 
Referência; 
 
U.1.39. A CONTRATADA será responsável por todos os custos com o fornecimento dos 
equipamentos e acessórios, incluindo, quando houver, instalação, montagem, 
integração, ativação e a garantia de funcionamento, inclusive os custos com mão-de-
obra, transportes horizontal e vertical até os locais indicados e os relativos aos 
materiais como canaletas, cabos de RF e de controle, calhas, conectores, softwares, 
configuração do sistema, projeto, e todo o conjunto de acessórios necessários à 
instalação e ao perfeito funcionamento do sistema proposto. 

 
 

V 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
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V.1. A aplicação de penalidades a CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na 
Seção III do Capítulo II – Das sanções Administrativas, da Lei nº 13.303/2016. 
 
V.2. A CONTRATADA comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, 
quando:  
 

V.2.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação;  
V.2.2.  Ensejar atrasos na prestação dos serviços do objeto; 
V.2.3.  Fraudar a forma de prestação dos serviços; 
V.2.4.  Comportar-se de modo inidôneo; 
V.2.5.   Apresentar documentação falsa; 
V.2.6.  Cometer fraude fiscal; 
V.2.7.  Não mantiver a proposta. 
 

V.3. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, nos termos do art. 83 da Lei nº 13.303/2016, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 

V.3.1. Advertência por escrito, quando ocorrer atraso de até 10 (dez) dias corridos, 
além do prazo estabelecido no Tópico F para entrega dos itens nos locais definidos no 
Tópico G; 
 
V.3.2. Multa Moratória de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do item 
contratado no caso de atraso na entrega em prazos de até 10 (dez) dias corridos além 
do prazo estabelecido no Tópico F;  
 
V.3.3. Multa Moratória de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor total do Item 
contratado no caso de atraso na entrega em prazos superiores a 11 (onze) dias 
corridos e até 20 (vinte) dias corridos além do prazo estabelecido no Tópico F; 

 
V.3.4. Multa Compensatória de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do 
Item contratado, aplicada no caso de descumprimento parcial das exigências 
estabelecidas no objeto pactuado;  
 
V.3.5. Multa Compensatória de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 
item contratado, aplicada no caso de descumprimento total do objeto pactuado, em 
caso de atraso superior a 20 (vinte) dias corridos além do prazo estabelecido no 
Tópico F;  

 
V.3.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratação com a EBC, pelo período de até 02 (dois) anos; 
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V.3.7. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e descredenciamento do SICAF ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art.7º, da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e demais 
cominações legais 

 
V.4. As penalidades descritas neste item podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
a critério da EBC, após análise das circunstâncias que ensejarem sua aplicação e serão, 
obrigatoriamente, registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF. 
 
V.5. As importâncias decorrentes das multas não recolhidas nos prazos determinados 
nas notificações serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos a 
CONTRATADA ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
V.6. A imposição das penalidades previstas neste item não exime a CONTRATADA do 
cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para repassar 
ou ressarcir eventuais danos causados à EBC. 
 
V.7. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo 
facultada a apresentação de defesa prévia pela CONTRATADA, no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data em que for comunicado pela EBC. 
 

 

W 

INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO  
 
W.1. De acordo com Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EBC, relação a ser 
estabelecida entre a EBC e a CONTRATADA será formalizada por meio de Instrumento 
Contratual. 
 

 

X 

VIGÊNCIA  
 
X.1. O instrumento contratual dos itens 01 a 09 e 11 a 19 vigorará por 162 (cento e 
sessenta e dois) dias corridos, com início em _____/_____/_____ e término em 
_____/_____/_____. 
 
X.2. A vigência estipulada no subitem X.1 abrangerá os seguintes prazos: 

 
a) 120 (cento e vinte) dias corridos para a CONTRATADA efetuar a entrega, 
montagem, instalação, ativação e demais obrigações, conforme estabelecido no 
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TÓPICO F deste Termo de Referência; 
 
b) 42 (quarenta e dois) dias corridos, para a Comissão de Recebimento 
constituída nos termos do subitem F.7. emitir o Termo de Recebimento Provisório 
e/ou Definitivo, ou de Rejeição, de acordo com o cronograma de recebimento 
definido subitem F.7.1; 
 

X.3. O instrumento contratual dos itens 10 e 20 vigorará por 104 (cento e quatro) dias 
corridos, com início em _____/_____/_____ e término em _____/_____/_____. 
 
X.4. A vigência estipulada no subitem X.3 abrangerá os seguintes prazos: 

 
a) 90 (noventa) dias corridos para a CONTRATADA efetuar a entrega, 
montagem, instalação, ativação e demais obrigações, conforme estabelecido no 
tópico F, deste Termo de Referência; 
 
b) 14 (quatorze) dias corridos, para a Comissão de Recebimento constituída 
nos termos do subitem F.7. emitir o Termo de Recebimento Provisório e/ou 
Definitivo, ou de Rejeição, de acordo com o cronograma de recebimento 
definido subitem F.7.1. 

 
X.5. O prazo de garantia estabelecido no Tópico N, para os equipamentos contra quaisquer 
defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades deverá ser cumprido pela 
CONTRATADA  
 
X.6. Havendo qualquer necessidade de ajuste do término da vigência da vinculação 
obrigacional estabelecida no Contrato, para acomodação das datas em que, efetivamente, 
ocorrer o cumprimento dos prazos originalmente estipulados, tal procedimento será 
efetivado por meio de Termo de Aditivo/Registro Apostilar. 

  

 

Y 

REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
Y.1. Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis. 
  

 

Z 

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO:  
 
Z.1. O pagamento será efetuado, por ordem bancária, até o 5o (quinto) dia útil, após 
emissão dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, mediante a apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura, que será atestada pelos membros da Comissão constituída pela EBC para 
esse fim, de acordo com o cronograma de pagamentos, a seguir estabelecido: 
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CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 

 

Itens Descrição Condições de Pagamento 

01 a 09 e 
11 a 19 

Fornecimento, 
montagem, instalação, 
configuração, ativação, 
testes e treinamento. 

Após a emissão do termo de 
recebimento provisório 
referente a entrega dos 
equipamentos e demais 
acessórios que integram os 
itens, no local descrito no 
Tópicos G. 

50% (cinquenta 
por cento) do 
valor total global 
do item. 

Após a emissão do termo de 
recebimento definitivo 
referente a conclusão da 
montagem, instalação. 
ativação, configuração, 
integração, testes e 
treinamento dos 
equipamentos e demais 
acessórios que integram os 
itens, no local descrito no 
Tópicos G. 

50% (cinquenta 
por cento) do 
valor total global 
do item. 

10 e 20 
Entrega dos 
equipamentos no local 
descrito no Tópico G. 

Após a emissão do termo de 
recebimento definitivo a 
entrega dos nos locais 
descritos no Tópicos G e 
testes dos equipamentos.  

100% (cem por 
cento) do valor 
total global do 
item. 

 
Z.1.1. O pagamento de equipamentos dos Sistemas de procedência estrangeira, 
somente será efetuado, se a CONTRATADA apresentar juntamente com a Nota 
Fiscal/Fatura, cópias autenticadas dos seguintes documentos: Declaração de 
Importação - DI, e comprovação de pagamento dos tributos (Imposto de Importação, 
Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços, dentre outros), ou seja, a comprovação de nacionalização do bem. 
 

Z.2. O pagamento somente será efetuado se cumpridas, pela CONTRATADA, todas as 
condições estabelecidas neste Termo de Referência, com a efetiva entrega, montagem, 
instalação e ativação dos Sistemas e, ainda, realização das demais obrigações, objeto 
deste Termo de Referência; 
 
Z.3. Para execução do pagamento, a CONTRATADA deverá fazer constar da Nota Fiscal / 
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Fatura, emitida sem rasura, em letra legível, se for o caso, em nome da Empresa Brasil de 
Comunicação S/A - EBC, CNPJ no 09.168.704/0001-42, a descrição dos Sistemas e dos 
respectivos serviços, o número do contrato a que se refere, o número de sua conta bancária, 
o nome do Banco e a respectiva agência; 
 
Z.4. Havendo erro no documento de cobrança ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o documento fiscal será devolvido a CONTRATADA e o pagamento ficará pendente 
até que tenham sido adotadas as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação da Nota Fiscal/ 
Fatura, não acarretando qualquer ônus à EBC. 
 
Z.5. Caso a CONTRATADA seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá 
apresentar, com a Nota Fiscal/ Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na 
fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor, se aplicável. 
 
Z.6. Nos preços deverão estar incluídos todos os ônus tributários, fiscais, parafiscais, 
trabalhistas e sociais e demais despesas de qualquer natureza que incidam direta ou 
indiretamente sobre o objeto contratado. 
 
Z.7. O pagamento somente será efetuado se cumpridas, pela CONTRATADA, todas as 
condições estabelecidas neste Termo de Referência, com o efetivo fornecimento do objeto; 
 
Z.8. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendências 
contratuais. 
 
Z.9. É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço 
contratado, bem assim a cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes. 
 
Z.10. O número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ indicado nos 
faturamentos da CONTRATADA deverá ser o mesmo indicado em sua qualificação no 
preâmbulo deste Instrumento. 
 
Z.11. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que 
couber, às retenções na fonte nos seguintes termos: 
 

Z.11.1. do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido – CSLL, da contribuição para seguridade social – COFINS e da 
contribuição para o PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 
de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e 
alterações; 
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Z.11.2. da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 
971, de 13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e 
alterações; 
 
Z. 11.3. do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei 
Complementar nº 116, de 31/07/2003, c/c a legislação Distrital ou municipal em 
vigor. 

 

 

 
AA 

FISCALIZAÇÃO: 
 
AA.1. A fiscalização observará as disposições específicas do objeto e Norma 218 da EBC. 
 
AA.2. A EBC nomeará empregados a serem designados como Gestor Documental, Gestor 
Operacional e Fiscal(is) do Contrato, para fiscalizar prestação dos serviços contratados, que 
registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas, oficiando aa CONTRATADA para 
imediata correção das irregularidades apontadas. 
 
AA.3. Caberá ao(s) Fiscal(is) do contrato e ao(s) Gestor(es) Operacional (is) e Documental(is), 
observar as ações dos artigos 10 e 11 do Decreto n° 9.507/2018, bem como para 
supervisionar a execução dos serviços, verificando se todas as obrigações foram cumpridas. 
 

 

AB 

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS  
 
AB.1.  É vedada a contratação de empregado pertencente ao quadro de pessoal da EBC. 
 
AB.2. É vedada a veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia e 
expressa autorização da EBC. 
 
AB.3. Fica vedada a utilização, durante o fornecimento, de empregado da CONTRATADA 
que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança 
da EBC, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203/2010, que dispõe sobre a vedação do 
nepotismo no âmbito da Administração Pública Federal. 
 

AB.3.1 – É considerado familiar, nos termos do artigo 2°, III, do Decreto n° 
7.203/2010, o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau. 

 
AB.4. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 



67 

Processo nº 
1166/2019 

 

Folha: 

 

SCS Quadra 08, Edifício Venâncio Shopping, Bloco “B-50/60”, 1º subsolo - CEP 70333-900 
Brasília –DF – Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5300 

 
 

CONTRATADA e a EBC, vedando-se qualquer relação entre estes que caracteriza 
pessoalidade e subordinação direta. 
 
AB.5. As dúvidas pertinentes a este Termo de Referência poderão ser sanadas com o Sr. 
Israel Franke da Silva, por meio dos telefones (61) 3799.5780 
 
AB.6. Este Termo de Referência é parte integrante da Requisição de Material e / ou Serviço 
da DOTEC no 008 / 2019. 
 

 

AC 

 
ASSINATURAS: 
 
DADOS DO GERENTE E DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊCIA 
 
Requisitante: 
Em    /     / 
 

 
 

  
 
 

Ismar do Vale Junior 
Coordenação de Manutenção do Rodeador 

e Alto Solimões 

 
 

Israel Franke Silva 
Gerência de Projeto e Desenvolvimento 

Engenharia  
 
 
 
 
 

Manoel Caetano dos Santos 
Gerencia de Engenharia de Rádio - DF 

 
 
 
 
 

Wagner de Sousa Bastos 
Gerencia Executiva de Engenharia 

 
 

 
 
Diretor Responsável: 
Em    /     / 
 

Diretoria de Operações, Tecnologia e Engenharia 
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RELAÇÃO DOS ENCARTES QUE ACOMPANHAM O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA: 
 

 

ENCARTE A Características e especificações técnicas do objeto 

ENCARTE B Orçamento detalhado 

ENCARTE C Modelo de Proposta de Preços 

ENCARTE D Declaração para Participação e Contratação 

ENCARTE E Modelo de Termo de Garantia do Objeto 

ENCARTE F Modelo de Termo de Vistoria 

ENCARTE G Modelo de Declaração de Dispensa de Vistoria 

ENCARTE H Declaração de Responsabilidade Técnica 
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ENCARTE A 
 

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

UNID QDT 

01 Fornecimento Transmissor de 30kW em Frequência Modulada - FM, 
incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de 
testes e garantia de funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses, para o canal 241 (duzentos e quarenta e um) da Rádio Nacional 
FM, em Brasília/DF, com as seguintes características técnicas mínimas e 
composição: 
 
1. Devem estar preparados para operarem simultaneamente no modo 
analógico estéreo e digital HD Radio ou DRM, pronto para receber o 
excitador digital no padrão que o Brasil adotar; 
 
2. Potência mínima em modo analógico de no mínimo 30 kW para o 
transmissor; 
 
3. Totalmente construídos com tecnologia em estado sólido, estrutura 
modular e de mesma série de fabricação; 
 
4. Nível de potência de saída ajustável de forma contínua no painel frontal 
e por acesso remoto; 
 
5. Circuitos de controle e proteção com indicação e registro de falhas;   
 
6. Controle total no painel frontal e por acesso remoto via interface 
Ethernet / SMNP, com capacidade embarcada de notificações de falhas 
via e-mail; 
 
7. Medições de potência de operação, potência refletida, frequência de 
operação, leitura individual de cada módulo, tensão, corrente, 
temperatura de cada módulo, entre outras; 
 
8. Religamento automático, no caso de falta de energia elétrica; 
 
9. Distribuição de alimentação DC interna com configuração “1:1 com 
correspondência de, no mínimo, uma fonte de alimentação por 
gaveta/módulo de potência RF”, ou, “arranjo de fontes de alimentação 

Cj 01 
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em paralelo com correspondência de, no mínimo, uma fonte por bloco de 
potência RF de até 2,5 kW”;  
 
10. Controle automático da potência de saída com base nas condições de 
VSWR e de temperatura, com redução da potência; 
 
11. Ventilação forçada por ventiladores ou líquida; 
 
12. Deve suportar temperaturas de 5 a 40° C a 100% de potência de RF; 
 
13. Conector de saída de RF flange, padrão EIA, 3-1/8” (50 Ohms);  
 
14. Tensão de alimentação: 220 / 380 Volts - 60 Hz, trifásico, devendo 
suportar variação de +/- 10% sem variação da potência de saída; 
 
15. Eficiência energética AC-RF superior a 70%, considerando transmissão 
FM analógica em potência nominal típica; 
 
16. Transmissor com dupla excitação FM, com as seguintes 
características: 
 

a) Configurado para transmissão em modo analógico; 
 
b) Geração de frequências por sintetizador programável; 
 
c) Potência de saída ajustável via controle no painel frontal; 
 
d) Estabilidade de frequência de +/- 200 Hz, ou melhor; 
 
e) Resposta de frequência de áudio: +/- 0,5 dB, de 50 Hz a 15 kHz; 
 
f) Distorção harmônica total na faixa de 50 Hz a 15 kHz menor que 
0,1%; 
 
g) Atenuação de harmônicos e espúrios, relativa a portadora 
principal: ≥80dB; 

 
h) Nível de ruído de AM menor que 50 dB; 
 
i) Nível de ruído de FM menor que 60 dB; 
 
j) Modulação em frequência, direta sobre o canal, sem frequência 
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intermediária; 
 
k) Entradas de áudio:  

 
k.1) Digital padrão AES/EBU com taxas de amostragem de 
32 kHz a 96 kHz;  
 
k.2) Analógicas L& R e 
 
k.3) Sinal composto com nível de entrada de 3,5 Vpp para 
100% de modulação;  

 
l) Entrada para sinais do tipo RDS (Radio Data System); 

 
17. Deve estar incluso no fornecimento: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNTDE 

01 Wattímetro para linha rígida de 3 1/8”, 
fornecido com pastilha de no mínimo 30 
kW para uso do wattímetro de linha. 
Faixa de frequência de 25 MHz a 1GHz 

UND 01 

02 monitor de modulação para monitorar 
sinais de rádio FM estéreo; faixa de 
sintonia de 88 a 108 MHz com precisão 
de 0,1 MHz; nível de entrada admissível 
de 50 microvolts a 10 volts RMS; 
impedância de entrada de 50 Ohms 
(conector tipo BNC); saída de áudio 
estéreo com nível de até + 4 dBm sobre 
600 Ohms balanceados; medições de 
desvio de ± 75 kHz de frequência para 
100% de modulação;  medições de níveis 
de modulação dos sinais L, R, L+R e L-R; 
medições de nível e desvio do sinal piloto 
de 19 kHz e da subportadora de 38 kHz; 
medição do nível de ruído de AM;  
monitoração de picos de modulação 
positiva e negativa; frequencímetro com 
indicação de ajuste da portadora do 
canal; medidores de níveis de modulação, 
com indicações em escala ou numérica 
para modulação na faixa de 0 a 130%, e 

UND 01 
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para frequência com precisão de 1 Hz; 
Alimentação: 110/220 Volts; Similar aos 
modelos TFT, Belar, Audemat-Aztec, ou 
Inovonics 

03 Sistema de linha rígida de 3 1/8” para as 
interligações internas do transmissor na 
chave coaxial existente, com todos os 
acessórios como flanges, luvas, cotovelos, 
abraçadeiras, etc e interligação de nova 
chave coaxial já existente no local 

Cj 01 

 
 
18. Cada Transmissor deve vir acompanhado de: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNTDE. 

01 Gavetas completas de módulo de 
potência. 

Und 02 

02 Módulo de controle reserva Und 02 

03 Kit de peças, componentes e 
módulos de reposição 
recomendados pelo fabricante, 
incluindo ventoinhas ou bomba 
d’água reserva. 

Cj 01 

 
 
Observação: 
 
a) Os Transmissores deverão ser entregues homologados para atender a 
todos os quesitos do laudo de Vistoria da ANATEL - Agência Nacional de 
Telecomunicações; 
 
b) A CONTRATADA deverá disponibilizar documentação técnica e os 
manuais de operação e manutenção em idioma português e/ou inglês; 
 

02 Fornecimento de Sistema Irradiante de Frequência Modulada - FM, 
incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de 
testes e garantia de funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses, para o canal 241 (duzentos e quarenta e um) da Rádio Nacional 
FM, em Brasília/DF, com as seguintes características: 
1. VSWR: 1.10:1 para +/- 200kHz; 
2. Polarização: circular, modelo Super ou HP. 
3. Beam tilt: 0° (zero graus); 

Cj 01 
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4. Frequência: 96,1 MHz; 
5. Ganho mínimo de potência: 2,87 dBd; 
6. Quantidade de elementos: 04; 
7. Potência de entrada: mínimo de 35 KW 
8. Montagem na lateral de torre autoportante de 180 (cento e oitenta) 
metros de altura, com ferragem em aço para suportar a antena afastada 
da torre, a uma distância mínima de 1,5m (~ 0,5 comprimento de onda); 
9. Deverá ser pressurizada e com conector de entrada de no mínimo 
3,1/8””.  
10. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, montar, integrar e ativar 
junto com o Sistema Irradiante os seguintes materiais e equipamentos:  
 
 

Item Descrição und Qtd. 

1 Compressor / desumidificador para 
pressurização do cabo coaxial de 3 1/8”; 
vazão mínima de 5 L/min; capacidade de 
pressurização máxima de 5 psi; 
mostrador indicador de pressão de 
trabalho; controle automático dos níveis 
mínimo e máximo de pressurização; 
sistema desidratador a base de 
membrana; tensão de alimentação 110/ 
220 VAC - 60 Hz. Similar aos modelos RFS; 
Andrew ou Dieletric. 

und 1 

2 Sistema de linha rígida de 3 1/8” para as 
interligações ao cabo já existente com a 
antena, chave coaxial existente no local, 
carga fantasma, com todos os acessórios 
como flanges, luvas, cotovelos, 
abraçadeiras, etc. 

Cj 1 

 

03 Fornecer e instalar Transmissor de Radiodifusão Sonora em Ondas 
Curtas, com transmissão em modo analógico AM e digital no padrão 
DRM, com potência analógica/digital de 100 kW, com frequência de 
operação controlada por sintetizador, para operação na faixa de 25 
metros, 31 metros ou 49 metros no Parque de Transmissores do 
RODEADOR, em Brasília/DF, com as seguintes características: 
 
1) Transmissor deverá operar na faixa de 25 metros, 31 metros ou 49 
metros, com sintonia manual e automática por canais pré-sintonizados; 
 
2) Modos de operação: 

Cj 01 
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a) O transmissor deve ser fornecido para transmissão AM 

analógica e digital em DRM; 
 
b) Devem ser possíveis as seguintes transmissões: em modo 

analógico, em modo digital DRM em Simulcast e em modo 
digital DRM Single; 

 
c) A largura de banda deverá ser de 10 kHz para transmissão 

analógica, 20 kHz para transmissão digital Simulcast e 20 
kHz em transmissão Single; 

 
d) O excitador deve estar incluso e ter capacidade para 

transmissão simulcast: AM analógica e DRM digital em 
freqüências escolhidas na faixa de OC entre 5,95 MHz e 
26,1 MHz; 

 
e) Também deverá ser fornecido juntamente com o excitador 

o módulo DRM Content Server cujas características 
constam nestas especificações.  

 
3) O transmissor deve ser capaz de operar continuamente em 
qualquer nível de potência desde 2,5 kW até à potência nominal, com 
modulação instantânea de 100 % da onda senóide; 
 
4) O desvio máximo de frequência da portadora deverá ser 100,0 Hz 
dentro da faixa de frequências de operação, sob quaisquer condições de 
funcionamento da emissora; 

 
5) O transmissor deverá ter um controle automático de potência 
para ajudar a manter a potência de saída, mesmo com variações da 
tensão de entrada na faixa entre +5,0% e -7,0%; 

 
6) O transmissor deverá operar com sistema de refrigeração à ar 
forçado no estágio final de potência. Nos estágios iniciais poderão ser 
também, ar forçado; 

 
7) Saída de RF: 50 Ohms, desbalanceada, adaptada à linha de 
transmissão já existente. As dimensões das linhas de transmissão 
existentes deverão ser obtidas em vistoria de campo nas instalações do 
Parque do RODEADOR em Brazlândia (DF); 
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8) VSWR tolerável: < 1.5 para 50 Ohms de carga desbalanceada com 
potência máxima de transmissão; 

 
9) Fator de potência: > a 0,95 na potência de saída nominal AM e 
dentro da faixa de variação da energia comercial. 

 
Características específicas para transmissão analógica: 

 
1) Tipo de emissão: A3E (opção de A3E com DCC - Dynamic 
Carrier Control, para as potências selecionadas), com modulação 
em amplitude com banda lateral dupla; 
 
2) Potência nominal: 50 kW; 
 
3) Resposta de áudio-frequência: ± 1 dB, entre 50 Hz e 7500 Hz; 
 
4) Distorção de áudio-frequência: < 3,5%, entre 50 Hz e 7500 
Hz; 
 
5) Entrada de áudio: analógica e / ou AES / EBU. 

 
Características específicas para transmissão digital no padrão DRM: 
 
1) Tipo de operação: padrão DRM, conforme requerimentos ITU e 
especificações DRM. Simulcast, com largura de faixa de 10 kHz para AM e 
10 kHz DRM para digital; 
 
2) Potência mínima: 6,25 kW; 

 
3) MER: > 30 dB, para largura de banda 10 kHz; 

 
4) Entrada formato DRM / DI; 

 
5) Alimentação AC disponível no prédio onde serão instalados os 
transmissores: 

a) 380/220 V trifásico ou 13,8 kV, trifásico, 60 Hz, para 
alimentação dos transmissores; 
b) 380 / 220 V, trifásico, 60 Hz, para serviços auxiliares. 
 

6) O equipamento deverá ter o selo de associado ao consórcio DRM; 
 
7) A proposta deverá incluir os seguintes acessórios para cada 
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transmissor, devidamente instalados: 
 
a) Sistema de ventilação com controle de temperatura e 
umidade no ambiente a ser fornecido pela CONTRATADA, para 
ser instalado na sala onde serão montados os transmissores. 
Atrás dos transmissores, a temperatura ambiente deverá ser 
controlada em no máximo 25°C e a umidade em no máximo 90% 
(noventa por cento); 

 
 
b) 02 (dois) multiplex DRM (01 principal e 01 reserva) do tipo 
DRM Content Server capazes de prover integração de 
funcionalidades para: 1) Servidor de DRM Áudio para entradas de 
vários streams de áudio codificados; 2) Servidor para DRM 
Multimídia capaz de gerenciamento, importação, coleta, 
processamento e codificação de dados oriundos de várias mídias 
e 3) DRM Multiplex para gerenciamento da sinalização DRM e 
geração de padrão MDI / DCP na saída diretamente ao excitador 
DRM. O DRM Content Server deverá ainda ser capaz das 
seguintes opções: 

- Agendamento automático; 
- Configurações de sistemas de áudio; 
- Gerenciamento e controle de padrão DRM Text Messages; 
- Gerenciamento e controle de padrão Journaline; 
- Gerenciamento e controle de padrão DRM Moving 

Pictures. 
 

c) 02 (dois) moduladores / excitadores DRM (01 principal e 01 
reserva) capazes de alimentar o transmissor com sinal analógico 
AM e sinal digital DRM com largura de faixa até 20 kHz. O 
modulador deve ser capaz de admitir na entrada múltiplos 
programas de áudio encapsulado no formato DRM / DI MDI, além 
de uma entrada de áudio para geração de AM analógico, ou para 
transmissão simulcast quando combinado com a entrada DRM / DI 
MDI. O modulador poderá operar no modo padrão analógico AM, 
com ou sem controle dinâmico da portadora, bem como no modo 
DRM pleno ou na condição simulcast (AM analógico + DRM) em 
freqüências adjacentes ou separadas dentro da faixa de OC. 
Funcionalidades básicas que o modulador deverá possuir: 

- Suportar os modos e configurações do padrão DRM; 
- Sintetizador de RF digital interno; 
- Sincronização por GPS ou NTP Server; 
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- Gerenciamento de FAC, SDC e MSC; 
- Gerenciamento de todos os padrões em modo QAM; 
- DRM 4,5/5/9/10/18 e 20 kHz  bandwidth; 
- Código correção de erro ¼ a 8/9 – Equal/Unequal;  
- Saída de sinal de RF modulado em fase; 
- Saída de sinal de RF modulado amplitude / fase (envelope); 
- Saída de sinal banda base IQ; 
- Sinal DRM / DI MDI de 148,5 kHz a 27,0 MHz;; 
- Monitoramento e controle por servidor web ou botões no 

painel frontal; 
- Soluções de redundâncias e fallback automáticos; 
- Capacidade de operar em redes SFN e SMFN.  
 

Acessórios entregues em caixas fechadas junto com o transmissor: 
  
1) 01 (um) jogo completo de componentes e peças de reposição 
recomendado pelo fabricante; 
 
2) 01 (um) jogo completo de semicondutores sobressalentes 
recomendado pelo fabricante; 

 
3) 02 (dois) jogos completos de Transistores dos módulos 
amplificadores utilizadas no transmissor; 

 
4) 01 (um) jogo completo de equipamentos de aferição dos principais 
parâmetros de funcionamento do transmissor recomendado pelo 
fabricante; 

 
5) 04 (quatro) receptores profissionais de monitoramento DRM tipo 
DT700 ou equivalente; 

 
6) 01 (um) receptor analisador de sinais DRM integrado em laptop 
para utilização em testes e medidas de recepção de sinal em tempo real, 
modelo TXW 1003D ou similar; 

 
7) 10 (dez) rádios portáteis para recepção em DRM com display de 
3,5”, similar ao modelo Di-Wave 100; 

 
8) Kit com vários adaptadores de conversão para conectores do tipo N, 
BNC, TNC, F, UHF, SMA, SMB, EIA 7/8 e EIA 1 5/8”, devidamente 
acondicionados em estojo com local próprio para cada adaptador. 
Deverão ser fornecidos adaptadores macho e fêmea nas combinações 
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dos conectores da lista acima. Devem ser consideradas todas as 
combinações possíveis, considerando ainda um conector macho na 
extremidade e um conector fêmeo na outra extremidade do adaptador; 

 
9) 01 (um) instrumento Analisador de RF com range de Frequência de 
30KHz a 4 GHz, com medidas de Perda de Retorno, VSWR no domínio da 
frequência e da Distância. O instrumento deve vir dotado das seguintes 
funcionalidades: 

• Opção que adiciona Medidas de Perda de Inserção e Perda de 
Retorno Fase e Magnetude (S11 e S21) 

• Opção que adiciona Medidas de Isolação e Perda de Retorno da 
porta reversa (S12 e S22) 

• Adiciona Kit de calibração Tipo-N femea, contendo open, short, 
load, DC to 6 GHz, Type-N(f), 50 ohm   

• Adiciona Adaptador Coaxial Tipo-N(f)-N(f), 18GHz. 

• Características técnicas iguais ou superiores ao modelo com 
acessórios fabricado pela Keysight modelo FieldFox ou similar 

 
 
10) 01 (um) wattímetro de RF do tipo Thruline equipado com 
elementos sensores (pastilhas de RF) para potências até 25 kW e 
frequência de Onda  Média ( 500 kHz) até OC . Os elementos sensores de 
maior potência são para a faixa de OM e OC; 

 
11) 02 (dois) processadores de áudio para processar sinais analógicos 
e digitais; 

 

• Características técnicas iguais ou superiores ao modelo com 
acessórios fabricado pela ORBAN, modelo 9400, ou similar 

 
12) 01 (um) conjunto gerador de áudio; 

 

• Características técnicas iguais ou superiores ao modelo com 
acessórios fabricado pela Potomac, modelo AG-51, ou similar 

 
13) 01 (um) medidor de distorção; 

 

• Características técnicas iguais ou superiores ao modelo com 
acessórios fabricado pela Potomac, modelo AA-51A, ou similar 
 

14) 02 (dois) monitores de modulação AM, com sintonia de RF 
sintetizado de 500 kHz a 1990 kHz. 
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• Características técnicas iguais ou superiores ao modelo com 
acessórios fabricado pela TFT Inc., modelo 923A AM, ou similar; 

 
Observação: 
 
a) O transmissor deverá atender a todos os requisitos mínimos das 
Normas Técnicas Brasileiras, em especial a Norma Técnica para 
Emissoras de Radiodifusão Sonora em Ondas Decamétricas (N-02/83), e 
aplicáveis ao Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Curtas; 
 
b) O transmissor deverá utilizar os sistemas de sinalização, bloqueio 
e segurança disponíveis na mesa existente de controle da matriz de 
comutação de antenas, para prevenção de operações indevidas; 
 
c) Providenciar a interconexão do transmissor à linha de transmissão 
bem como fornecer todo equipamento necessário à perfeita execução 
dos serviços; 
 
d) Providenciar a alimentação elétrica do transmissor bem como 
fornecer todo material necessário à perfeita execução dos serviços a 
partir da infraestrutura disponível; 
 
e) A partir da infraestrutura existente, fornecer todos os acessórios 
necessários para o perfeito funcionamento. 

 

04 Fornecer e instalar Transmissor de Radiodifusão Sonora em Ondas 
Curtas, com transmissão em modo analógico AM e digital no padrão 
DRM, com potência analógica/digital de 100 kW, com frequência de 
operação controlada por sintetizador, para operação na faixa de 25 
metros, 31 metros ou 49 metros no Parque de Transmissores do 
RODEADOR, em Brasília/DF, com as seguintes características: 
 
1) Transmissor deverá operar na faixa de 25 metros, 31 metros ou 49 
metros, com sintonia manual e automática por canais pré-sintonizados; 
 
2) Modos de operação: 

 
a) O transmissor deve ser fornecido para transmissão AM 

analógica e digital em DRM; 
 

b) Devem ser possíveis as seguintes transmissões: em modo 

Cj 01 
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analógico, em modo digital DRM em Simulcast e em modo 
digital DRM Single; 

 
c) A largura de banda deverá ser de 10 kHz para transmissão 

analógica, 20 kHz para transmissão digital Simulcast e 20 kHz 
em transmissão Single; 

 
d) O excitador deve estar incluso e ter capacidade para 

transmissão simulcast: AM analógica e DRM digital em 
freqüências escolhidas na faixa de OC entre 5,95 MHz e 26,1 
MHz; 

 
e) Também deverá ser fornecido juntamente com o excitador o 

módulo DRM Content Server cujas características constam 
nestas especificações.  

 
3) O transmissor deve ser capaz de operar 

continuamente em qualquer nível de potência desde 2,5 kW até à 
potência nominal, com modulação instantânea de 100 % da onda 
senóide; 

 
a. O desvio máximo de frequência da portadora deverá ser 100,0 Hz 
dentro da faixa de frequências de operação, sob quaisquer condições de 
funcionamento da emissora; 

 
b. O transmissor deverá ter um controle automático de potência 
para ajudar a manter a potência de saída, mesmo com variações da 
tensão de entrada na faixa entre +5,0% e -7,0%; 

 
c. O transmissor deverá operar com sistema de refrigeração à ar 
forçado no estágio final de potência. Nos estágios iniciais poderão ser 
também, ar forçado; 

 
d. Saída de RF: 50 Ohms, desbalanceada, adaptada à linha de 
transmissão já existente. As dimensões das linhas de transmissão 
existentes deverão ser obtidas em vistoria de campo nas instalações do 
Parque do RODEADOR em Brazlândia (DF); 

 
e. VSWR tolerável: < 1.5 para 50 Ohms de carga desbalanceada com 
potência máxima de transmissão; 

 
f. Fator de potência: > a 0,95 na potência de saída nominal AM e 
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dentro da faixa de variação da energia comercial. 
 
Características específicas para transmissão analógica: 

1) Tipo de emissão: A3E (opção de A3E com DCC - Dynamic 
Carrier Control, para as potências selecionadas), com modulação 
em amplitude com banda lateral dupla; 

 
2) Potência nominal: 50 kW; 

 
3) Resposta de áudio-frequência: ± 1 dB, entre 50 Hz e 7500 Hz; 

 
4) Distorção de áudio-frequência: < 3,5%, entre 50 Hz e 7500 
Hz; 

 
5) Entrada de áudio: analógica e / ou AES / EBU. 

 
Características específicas para transmissão digital no padrão DRM: 
1) Tipo de operação: padrão DRM, conforme requerimentos ITU e 
especificações DRM. Simulcast, com largura de faixa de 10 kHz para AM e 
10 kHz DRM para digital; 
 
2) Potência mínima: 6,25 kW; 

 
3) MER: > 30 dB, para largura de banda 10 kHz; 
 
4) Entrada formato DRM / DI; 
 
5) Alimentação AC disponível no prédio onde serão instalados os 
transmissores: 
a) 380/220 V trifásico ou 13,8 kV, trifásico, 60 Hz, para alimentação dos 
transmissores; 
b) 380 / 220 V, trifásico, 60 Hz, para serviços auxiliares. 
 
6) O equipamento deverá ter o selo de associado ao consórcio DRM; 
 
7) A proposta deverá incluir os seguintes acessórios para cada 
transmissor, devidamente instalados: 
a) Sistema de ventilação com controle de temperatura e umidade no 
ambiente a ser fornecido pela CONTRATADA, para ser instalado na sala 
onde serão montados os transmissores. Atrás dos transmissores, a 
temperatura ambiente deverá ser controlada em no máximo 25°C e a 
umidade em no máximo 90% (noventa por cento); 
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b) 02 (dois) multiplex DRM (01 principal e 01 reserva) do tipo DRM 
Content Server capazes de prover integração de funcionalidades para: 1) 
Servidor de DRM Áudio para entradas de vários streams de áudio 
codificados; 2) Servidor para DRM Multimídia capaz de gerenciamento, 
importação, coleta, processamento e codificação de dados oriundos de 
várias mídias e 3) DRM Multiplex para gerenciamento da sinalização DRM 
e geração de padrão MDI / DCP na saída diretamente ao excitador DRM. 
O DRM Content Server deverá ainda ser capaz das seguintes opções: 

- Agendamento automático; 
- Configurações de sistemas de áudio; 
- Gerenciamento e controle de padrão DRM Text Messages; 
- Gerenciamento e controle de padrão Journaline; 
- Gerenciamento e controle de padrão DRM Moving 

Pictures. 
 
c) 02 (dois) moduladores / excitadores DRM (01 principal e 01 reserva) 
capazes de alimentar o transmissor com sinal analógico AM e sinal digital 
DRM com largura de faixa até 20 kHz. O modulador deve ser capaz de 
admitir na entrada múltiplos programas de áudio encapsulado no formato 
DRM / DI MDI, além de uma entrada de áudio para geração de AM 
analógico, ou para transmissão simulcast quando combinado com a 
entrada DRM / DI MDI. O modulador poderá operar no modo padrão 
analógico AM, com ou sem controle dinâmico da portadora, bem como 
no modo DRM pleno ou na condição simulcast (AM analógico + DRM) em 
freqüências adjacentes ou separadas dentro da faixa de OC. 
Funcionalidades básicas que o modulador deverá possuir: 

- Suportar os modos e configurações do padrão DRM; 
- Sintetizador de RF digital interno; 
- Sincronização por GPS ou NTP Server; 
- Gerenciamento de FAC, SDC e MSC; 
- Gerenciamento de todos os padrões em modo QAM; 
- DRM 4,5/5/9/10/18 e 20 kHz  bandwidth; 
- Código correção de erro ¼ a 8/9 – Equal/Unequal;  
- Saída de sinal de RF modulado em fase; 
- Saída de sinal de RF modulado amplitude / fase (envelope); 
- Saída de sinal banda base IQ; 
- Sinal DRM / DI MDI de 148,5 kHz a 27,0 MHz;; 
- Monitoramento e controle por servidor web ou botões no 

painel frontal; 
- Soluções de redundâncias e fallback automáticos; 
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- Capacidade de operar em redes SFN e SMFN.  
 
Acessórios entregues em caixas fechadas junto com o transmissor: 
  
1) 01 (um) jogo completo de componentes e peças de reposição 
recomendado pelo fabricante; 

 
2) 01 (um) jogo completo de semicondutores sobressalentes 
recomendado pelo fabricante; 

 
3) 02 (dois) jogos completos de Transistores dos módulos 
amplificadores utilizadas no transmissor; 

 
4) 01 (um) jogo completo de equipamentos de aferição dos principais 
parâmetros de funcionamento do transmissor recomendado pelo 
fabricante; 

 
5) 04 (quatr0) receptores profissionais de monitoramento DRM tipo 
DT700 ou equivalente; 

 
6) 01 (um) receptor analisador de sinais DRM integrado em laptop 
para utilização em testes e medidas de recepção de sinal em tempo real, 
modelo TXW 1003D ou similar; 

 
7) 10 (dez) rádios portáteis para recepção em DRM com display de 
3,5”, similar ao modelo Di-Wave 100; 

 
8) Kit com vários adaptadores de conversão para conectores do tipo N, 
BNC, TNC, F, UHF, SMA, SMB, EIA 7/8 e EIA 1 5/8”, devidamente 
acondicionados em estojo com local próprio para cada adaptador. 
Deverão ser fornecidos adaptadores macho e fêmea nas combinações 
dos conectores da lista acima. Devem ser consideradas todas as 
combinações possíveis, considerando ainda um conector macho na 
extremidade e um conector fêmeo na outra extremidade do adaptador; 

 
9) 01 (um) instrumento Analisador de RF com range de Frequência de 
30KHz a 4 GHz, com medidas de Perda de Retorno, VSWR no domínio da 
frequência e da Distância. O instrumento deve vir dotado das seguintes 
funcionalidades: 

• Opção que adiciona Medidas de Perda de Inserção e Perda de 
Retorno Fase e Magnetude (S11 e S21) 

• Opção que adiciona Medidas de Isolação e Perda de Retorno da 
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porta reversa (S12 e S22) 

• Adiciona Kit de calibração Tipo-N femea, contendo open, short, 
load, DC to 6 GHz, Type-N(f), 50 ohm   

• Adiciona Adaptador Coaxial Tipo-N(f)-N(f), 18GHz. 

• Características técnicas iguais ou superiores ao modelo com 
acessórios fabricado pela Keysight modelo FieldFox ou similar 

 
10) 01 (um) wattímetro de RF do tipo Thruline equipado com 
elementos sensores (pastilhas de RF) para potências até 25 kW e 
frequência de Onda  Média ( 500 kHz) até OC . Os elementos sensores de 
maior potência são para a faixa de OM e OC; 

 
11) 02 (dois) processadores de áudio para processar sinais analógicos 
e digitais; 

 

• Características técnicas iguais ou superiores ao modelo com 
acessórios fabricado pela ORBAN, modelo 9400, ou similar 

 
12) 01 (um) conjunto gerador de áudio; 

 

• Características técnicas iguais ou superiores ao modelo com 
acessórios fabricado pela Potomac, modelo AG-51, ou similar 

 
13) 01 (um) medidor de distorção; 

 

• Características técnicas iguais ou superiores ao modelo com 
acessórios fabricado pela Potomac, modelo AA-51A, ou similar 

 
14) 02 (dois) monitores de modulação AM, com sintonia de RF 
sintetizado de 500 kHz a 1990 kHz. 

 

• Características técnicas iguais ou superiores ao modelo com 
acessórios fabricado pela TFT Inc., modelo 923A AM, ou similar; 

 
Observação: 
f) O transmissor deverá atender a todos os requisitos mínimos das 
Normas Técnicas Brasileiras, em especial a Norma Técnica para 
Emissoras de Radiodifusão Sonora em Ondas Decamétricas (N-02/83), e 
aplicáveis ao Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Curtas; 

 
g) O transmissor deverá utilizar os sistemas de sinalização, bloqueio 
e segurança disponíveis na mesa existente de controle da matriz de 



85 

Processo nº 
1166/2019 

 

Folha: 

 

SCS Quadra 08, Edifício Venâncio Shopping, Bloco “B-50/60”, 1º subsolo - CEP 70333-900 
Brasília –DF – Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5300 

 
 

comutação de antenas, para prevenção de operações indevidas; 
 
h) Providenciar a interconexão do transmissor à linha de transmissão 
bem como fornecer todo equipamento necessário à perfeita execução 
dos serviços; 

 
i) Providenciar a alimentação elétrica do transmissor bem como 
fornecer todo material necessário à perfeita execução dos serviços a 
partir da infraestrutura disponível; 

 
j) A partir da infraestrutura existente, fornecer todos os acessórios 
necessários para o perfeito funcionamento. 

 

05 Fornecimento de Transmissor de 40kW em Frequência Modulada - FM, 
incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de 
testes e garantia de funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses, para o canal 257 (duzentos e sessenta) da Rádio MEC FM, no Rio 
de Janeiro/RJ, com as seguintes características técnicas mínimas e 
composição: 
 
1. Devem estar preparados para operarem simultaneamente no modo 
analógico estéreo e digital HD Radio ou DRM, pronto para receber o 
excitador digital no padrão que o Brasil adotar; 
 
2. Potência mínima em modo analógico de no mínimo 40 kW para o 
transmissor; 
 
3. Totalmente construídos com tecnologia em estado sólido, estrutura 
modular e de mesma série de fabricação; 
 
4. Nível de potência de saída ajustável de forma contínua no painel frontal 
e por acesso remoto; 
 
5. Circuitos de controle e proteção com indicação e registro de falhas;   
 
6. Controle total no painel frontal e por acesso remoto via interface 
Ethernet / SMNP, com capacidade embarcada de notificações de falhas 
via e-mail; 
 
7. Medições de potência de operação, potência refletida, frequência de 
operação, leitura individual de cada módulo, tensão, corrente, 
temperatura de cada módulo, entre outras; 

CJ 01 
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8. Religamento automático, no caso de falta de energia elétrica; 
 
9. Distribuição de alimentação DC interna com configuração “1:1 com 
correspondência de, no mínimo, uma fonte de alimentação por 
gaveta/módulo de potência RF”, ou, “arranjo de fontes de alimentação 
em paralelo com correspondência de, no mínimo, uma fonte por bloco de 
potência RF de até 2,5 kW”;  
 
10. Controle automático da potência de saída com base nas condições de 
VSWR e de temperatura, com redução da potência; 
 
11. Ventilação forçada por ventiladores ou líquida; 
 
12. Deve suportar temperaturas de 5 a 45° C a 100% de potência de RF; 
 
13. Conector de saída de RF flange, padrão EIA, 3-1/8” (50 Ohms);  
 
14. Tensão de alimentação: 220 / 380 Volts - 60 Hz, trifásico, devendo 
suportar variação de +/- 10% sem variação da potência de saída; 
 
15. Eficiência energética AC-RF superior a 70%, considerando transmissão 
FM analógica em potência nominal típica; 
 
16. Transmissor com dupla excitação FM, com as seguintes 
características: 
 

a) Configurado para transmissão em modo analógico; 
 
b) Geração de frequências por sintetizador programável; 
 
c) Potência de saída ajustável via controle no painel frontal; 
 
d) Estabilidade de frequência de +/- 200 Hz, ou melhor; 
 
e) Resposta de frequência de áudio: +/- 0,5 dB, de 50 Hz a 15 kHz; 
 
f) Distorção harmônica total na faixa de 50 Hz a 15 kHz menor que 
0,1%; 
 
g) Atenuação de harmônicos e espúrios, relativa a portadora 
principal: ≥80dB; 
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h) Nível de ruído de AM menor que 50 dB; 
 
i) Nível de ruído de FM menor que 60 dB; 
 
j) Modulação em frequência, direta sobre o canal, sem frequência 
intermediária; 
 
k) Entradas de áudio:  

 
k.1) Digital padrão AES/EBU com taxas de amostragem de 
32 kHz a 96 kHz;  
 
k.2) Analógicas L& R e 
 
k.3) Sinal composto com nível de entrada de 3,5 Vpp para 
100% de modulação;  

 
l) Entrada para sinais do tipo RDS (Radio Data System); 

 
17. Deve estar incluso no fornecimento: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNTDE 

01 Wattímetro para linha rígida de 3 1/8”, 
fornecido com pastilha de no mínimo 40 
kW para uso do wattímetro de linha. 
Faixa de frequência de 25 MHz a 1GHz 

UND 01 

02 monitor de modulação para monitorar 
sinais de rádio FM estéreo; faixa de 
sintonia de 88 a 108 MHz com precisão 
de 0,1 MHz; nível de entrada admissível 
de 50 microvolts a 10 volts RMS; 
impedância de entrada de 50 Ohms 
(conector tipo BNC); saída de áudio 
estéreo com nível de até + 4 dBm sobre 
600 Ohms balanceados; medições de 
desvio de ± 75 kHz de frequência para 
100% de modulação;  medições de níveis 
de modulação dos sinais L, R, L+R e L-R; 
medições de nível e desvio do sinal piloto 
de 19 kHz e da subportadora de 38 kHz; 
medição do nível de ruído de AM;  

UND 01 
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monitoração de picos de modulação 
positiva e negativa; frequencímetro com 
indicação de ajuste da portadora do 
canal; medidores de níveis de modulação, 
com indicações em escala ou numérica 
para modulação na faixa de 0 a 130%, e 
para frequência com precisão de 1 Hz; 
Alimentação: 110/220 Volts; Similar aos 
modelos TFT, Belar, Audemat-Aztec, ou 
Inovonics 

03 Chave coaxial motorizada com 
entradas/saídas EIA 3-1/8, impedância de 
50 Ohms, Frequencia de operação de DC 
a 800MHz, potência de operação máxima 
de 40kW em 108MHz, alimentação 110-
220 Vac, tensão de controle 12/24Vdc  

UND 01 

04 Compressor / desumidificador para 
pressurização do cabo coaxial de 3 1/8”; 
vazão mínima de 5 L/min; capacidade de 
pressurização máxima de 5 psi; 
mostrador indicador de pressão de 
trabalho; controle automático dos níveis 
mínimo e máximo de pressurização; 
sistema desidratador a base de 
membrana; tensão de alimentação 110/ 
220 VAC - 60 Hz. Similar aos modelos RFS; 
Andrew ou Dieletric. 

UND 01 

05 Sistema de linha rígida de 3 1/8” para as 
interligações ao cabo já existente com a 
antena, chave coaxial entregue, carga 
fantasma, com todos os acessórios como 
flanges, luvas, cotovelos, abraçadeiras, 
etc. 

UND 01 

 
18. Devem estar inclusos no fornecimento as seguintes peças de 
reposição: 
  

ITEM DESCRIÇÃO UND QNTDE 

01 Gavetas completas de módulo de 
potência 

UND 02 

02 Módulo de controle reserva UND 02 

03 Kit de peças, componentes e módulos de Cj 01 
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reposição recomendados pelo fabricante, 
incluindo ventoinhas ou bomba d’água 
reserva 

 
Observação: 
 
a) Os Transmissores deverão ser entregues homologados para atender a 
todos os quesitos do laudo de Vistoria da ANATEL - Agência Nacional de 
Telecomunicações; 
 
b) A CONTRATADA deverá disponibilizar documentação técnica e os 
manuais de operação e manutenção em idioma português e/ou inglês; 
 

06 Fornecimento de Transmissor de 35kW em Frequência Modulada - FM, 
incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de 
testes e garantia de funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses, para o canal 231 (duzentos e trinta e um) da Rádio Nacional FM, 
no Rio de Janeiro/RJ, com as seguintes características técnicas mínimas e 
composição: 
 
1. Devem estar preparados para operarem simultaneamente no modo 
analógico estéreo e digital HD Radio ou DRM, pronto para receber o 
excitador digital no padrão que o Brasil adotar; 
 
2. Potência mínima em modo analógico de no mínimo 40 kW para o 
transmissor; 
 
3. Totalmente construídos com tecnologia em estado sólido, estrutura 
modular e de mesma série de fabricação; 
 
4. Nível de potência de saída ajustável de forma contínua no painel frontal 
e por acesso remoto; 
 
5. Circuitos de controle e proteção com indicação e registro de falhas;   
 
6. Controle total no painel frontal e por acesso remoto via interface 
Ethernet / SMNP, com capacidade embarcada de notificações de falhas 
via e-mail; 
 
7. Medições de potência de operação, potência refletida, frequência de 
operação, leitura individual de cada módulo, tensão, corrente, 
temperatura de cada módulo, entre outras; 

CJ 01 
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8. Religamento automático, no caso de falta de energia elétrica; 
 
9. Distribuição de alimentação DC interna com configuração “1:1 com 
correspondência de, no mínimo, uma fonte de alimentação por 
gaveta/módulo de potência RF”, ou, “arranjo de fontes de alimentação 
em paralelo com correspondência de, no mínimo, uma fonte por bloco de 
potência RF de até 2,5 kW”;  
 
10. Controle automático da potência de saída com base nas condições de 
VSWR e de temperatura, com redução da potência; 
 
11. Ventilação forçada por ventiladores ou líquida; 
 
12. Deve suportar temperaturas de 5 a 45° C a 100% de potência de RF; 
 
13. Conector de saída de RF flange, padrão EIA, 3-1/8” (50 Ohms);  
 
14. Tensão de alimentação: 220 / 380 Volts - 60 Hz, trifásico, devendo 
suportar variação de +/- 10% sem variação da potência de saída; 
 
15. Eficiência energética AC-RF superior a 70%, considerando transmissão 
FM analógica em potência nominal típica; 
 
16. Transmissor com dupla excitação FM, com as seguintes 
características: 
 

a) Configurado para transmissão em modo analógico; 
 
b) Geração de frequências por sintetizador programável; 
 
c) Potência de saída ajustável via controle no painel frontal; 
 
d) Estabilidade de frequência de +/- 200 Hz, ou melhor; 
 
e) Resposta de frequência de áudio: +/- 0,5 dB, de 50 Hz a 15 kHz; 
 
f) Distorção harmônica total na faixa de 50 Hz a 15 kHz menor que 
0,1%; 
 
g) Atenuação de harmônicos e espúrios, relativa a portadora 
principal: ≥80dB; 
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h) Nível de ruído de AM menor que 50 dB; 
 
i) Nível de ruído de FM menor que 60 dB; 
 
j) Modulação em frequência, direta sobre o canal, sem frequência 
intermediária; 
 
k) Entradas de áudio:  

 
k.1) Digital padrão AES/EBU com taxas de amostragem de 
32 kHz a 96 kHz;  
 
k.2) Analógicas L& R e 
 
k.3) Sinal composto com nível de entrada de 3,5 Vpp para 
100% de modulação;  

 
l) Entrada para sinais do tipo RDS (Radio Data System); 

 
17. Deve estar incluso no fornecimento: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNTDE 

01 Wattímetro para linha rígida de 3 1/8”, 
fornecido com pastilha de no mínimo 40 
kW para uso do wattímetro de linha. 
Faixa de frequência de 25 MHz a 1GHz 

UND 01 

02 monitor de modulação para monitorar 
sinais de rádio FM estéreo; faixa de 
sintonia de 88 a 108 MHz com precisão 
de 0,1 MHz; nível de entrada admissível 
de 50 microvolts a 10 volts RMS; 
impedância de entrada de 50 Ohms 
(conector tipo BNC); saída de áudio 
estéreo com nível de até + 4 dBm sobre 
600 Ohms balanceados; medições de 
desvio de ± 75 kHz de frequência para 
100% de modulação;  medições de níveis 
de modulação dos sinais L, R, L+R e L-R; 
medições de nível e desvio do sinal piloto 
de 19 kHz e da subportadora de 38 kHz; 
medição do nível de ruído de AM;  

UND 01 
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monitoração de picos de modulação 
positiva e negativa; frequencímetro com 
indicação de ajuste da portadora do 
canal; medidores de níveis de modulação, 
com indicações em escala ou numérica 
para modulação na faixa de 0 a 130%, e 
para frequência com precisão de 1 Hz; 
Alimentação: 110/220 Volts; Similar aos 
modelos TFT, Belar, Audemat-Aztec, ou 
Inovonics 

03 Chave coaxial motorizada com 
entradas/saídas EIA 3-1/8, impedância de 
50 Ohms, Frequencia de operação de DC 
a 800MHz, potência de operação máxima 
de 40kW em 108MHz, alimentação 110-
220 Vac, tensão de controle 12/24Vdc  

UND  

04 Compressor / desumidificador para 
pressurização do cabo coaxial de 3 1/8”; 
vazão mínima de 5 L/min; capacidade de 
pressurização máxima de 5 psi; 
mostrador indicador de pressão de 
trabalho; controle automático dos níveis 
mínimo e máximo de pressurização; 
sistema desidratador a base de 
membrana; tensão de alimentação 110/ 
220 VAC - 60 Hz. Similar aos modelos RFS; 
Andrew ou Dieletric. 

UND  

05 Sistema de linha rígida de 3 1/8” para as 
interligações ao cabo já existente com a 
antena, chave coaxial entregue, carga 
fantasma, com todos os acessórios como 
flanges, luvas, cotovelos, abraçadeiras, 
etc. 

UND 1 

 
18. Devem estar inclusos no fornecimento as seguintes peças de 
reposição: 
  

ITEM DESCRIÇÃO UND QNTDE 

01 Gavetas completas de módulo de 
potência 

UND 02 

02 Módulo de controle reserva UND 02 

03 Kit de peças, componentes e módulos de Cj 01 
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reposição recomendados pelo fabricante, 
incluindo ventoinhas ou bomba d’água 

reserva 

 
Observação: 
 
a) Os Transmissores deverão ser entregues homologados para atender a 
todos os quesitos do laudo de Vistoria da ANATEL - Agência Nacional de 
Telecomunicações; 
 
b) A CONTRATADA deverá disponibilizar documentação técnica e os 
manuais de operação e manutenção em idioma português e/ou inglês; 
 
 

07 Fornecimento de Transmissor de 3kW em Frequência Modulada - FM, 
incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de 
testes e garantia de funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses, para a Rádio Nacional FM, em Tabatinga/AM, com as seguintes 
características técnicas mínimas e composição: 
 
1. Devem estar preparados para operarem simultaneamente no modo 
analógico estéreo e digital HD Radio ou DRM, pronto para receber o 
excitador digital no padrão que o Brasil adotar; 
 
2. Potência mínima em modo analógico de no mínimo 3 kW para o 
transmissor; 
 
3. Totalmente construídos com tecnologia em estado sólido, estrutura 
modular e de mesma série de fabricação; 
 
4. Nível de potência de saída ajustável de forma contínua no painel frontal 
e por acesso remoto; 
 
5. Circuitos de controle e proteção com indicação e registro de falhas;   
 
6. Controle total no painel frontal e por acesso remoto via interface 
Ethernet / SMNP, com capacidade embarcada de notificações de falhas 
via e-mail; 
 
7. Medições de potência de operação, potência refletida, frequência de 
operação, leitura individual de cada módulo, tensão, corrente, 
temperatura de cada módulo, entre outras; 

CJ 01 
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8. Religamento automático, no caso de falta de energia elétrica; 
 
9. Distribuição de alimentação DC interna com configuração “1:1 com 
correspondência de, no mínimo, uma fonte de alimentação por 
gaveta/módulo de potência RF”, ou, “arranjo de fontes de alimentação 
em paralelo com correspondência de, no mínimo, uma fonte por bloco de 
potência RF de até 2,5 kW”;  
 
10. Controle automático da potência de saída com base nas condições de 
VSWR e de temperatura, com redução da potência; 
 
11. Ventilação forçada por ventiladores ou líquida; 
 
12. Deve suportar temperaturas de 5 a 40° C a 100% de potência de RF; 
 
13. Conector de saída de RF flange, padrão EIA, 7/8” (50 Ohms);  
 
14. Tensão de alimentação: 220 / 380 Volts - 60 Hz, trifásico, devendo 
suportar variação de +/- 10% sem variação da potência de saída; 
 
15. Eficiência energética AC-RF superior a 70%, considerando transmissão 
FM analógica em potência nominal típica; 
 
16. Transmissor com dupla excitação FM, com as seguintes 
características: 
 

a) Configurado para transmissão em modo analógico; 
 
b) Geração de frequências por sintetizador programável; 
 
c) Potência de saída ajustável via controle no painel frontal; 
 
d) Estabilidade de frequência de +/- 200 Hz, ou melhor; 
 
e) Resposta de frequência de áudio: +/- 0,5 dB, de 50 Hz a 15 kHz; 
 
f) Distorção harmônica total na faixa de 50 Hz a 15 kHz menor que 
0,1%; 
 
g) Atenuação de harmônicos e espúrios, relativa a portadora 
principal: ≥80dB; 
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h) Nível de ruído de AM menor que 50 dB; 
 
i) Nível de ruído de FM menor que 60 dB; 
 
j) Modulação em frequência, direta sobre o canal, sem frequência 
intermediária; 
 
k) Entradas de áudio:  

 
k.1) Digital padrão AES/EBU com taxas de amostragem de 
32 kHz a 96 kHz;  
 
k.2) Analógicas L& R e 
 
k.3) Sinal composto com nível de entrada de 3,5 Vpp para 
100% de modulação;  

 
l) Entrada para sinais do tipo RDS (Radio Data System); 

 
17. Deve estar incluso no fornecimento: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNTDE 

01 Wattímetro para linha rígida de 7/8”, 
fornecido com pastilha de no mínimo 3 
kW para uso do wattímetro de linha. 
Faixa de frequência de 25 MHz a 1GHz 

UND 01 

02 monitor de modulação para monitorar 
sinais de rádio FM estéreo; faixa de 
sintonia de 88 a 108 MHz com precisão 
de 0,1 MHz; nível de entrada admissível 
de 50 microvolts a 10 volts RMS; 
impedância de entrada de 50 Ohms 
(conector tipo BNC); saída de áudio 
estéreo com nível de até + 4 dBm sobre 
600 Ohms balanceados; medições de 
desvio de ± 75 kHz de frequência para 
100% de modulação;  medições de níveis 
de modulação dos sinais L, R, L+R e L-R; 
medições de nível e desvio do sinal piloto 
de 19 kHz e da subportadora de 38 kHz; 
medição do nível de ruído de AM;  

UND 01 
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monitoração de picos de modulação 
positiva e negativa; frequencímetro com 
indicação de ajuste da portadora do 
canal; medidores de níveis de modulação, 
com indicações em escala ou numérica 
para modulação na faixa de 0 a 130%, e 
para frequência com precisão de 1 Hz; 
Alimentação: 110/220 Volts; Similar aos 
modelos TFT, Belar, Audemat-Aztec, ou 
Inovonics 

03 Sistema de linha rígida de 7/8” para as 
interligações internas do transmissor na 
chave coaxial existente, com todos os 
acessórios como flanges, luvas, 
cotovelos, abraçadeiras, etc e 
interligação de nova chave coaxial já 
existente no local 

Cj 01 

 
 
18. Cada Transmissor deve vir acompanhado de: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNTDE. 

01 Gavetas completas de módulo de 
potência 

Und 02 

02 Módulo de controle reserva Und 02 

03 Kit de peças, componentes e 
módulos de reposição 
recomendados pelo fabricante, 
incluindo ventoinhas ou bomba 
d’água reserva 

Cj 01 

 
 

 
Observação: 
 
a) Os Transmissores deverão ser entregues homologados para atender a 
todos os quesitos do laudo de Vistoria da ANATEL - Agência Nacional de 
Telecomunicações; 
 
b) A CONTRATADA deverá disponibilizar documentação técnica e os 
manuais de operação e manutenção em idioma português e/ou inglês; 

08 Fornecimento de Transmissor de 10kW em Frequência Modulada, CJ 01 
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incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de 
testes e garantia de funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses, para o canal 229 (duzentos e vinte e nove) da Rádio Nacional FM, 
em São Luís/MA, com as seguintes características técnicas mínimas e 
composição: 
 
1. Devem estar preparados para operarem simultaneamente no modo 
analógico estéreo e digital HD Radio ou DRM, pronto para receber o 
excitador digital no padrão que o Brasil adotar; 
 
2. Potência mínima em modo analógico de no mínimo 10 kW para o 
transmissor; 
 
3. Totalmente construídos com tecnologia em estado sólido, estrutura 
modular e de mesma série de fabricação; 
 
4. Nível de potência de saída ajustável de forma contínua no painel frontal 
e por acesso remoto; 
 
5. Circuitos de controle e proteção com indicação e registro de falhas;   
 
6. Controle total no painel frontal e por acesso remoto via interface 
Ethernet / SMNP, com capacidade embarcada de notificações de falhas 
via e-mail; 
 
7. Medições de potência de operação, potência refletida, frequência de 
operação, leitura individual de cada módulo, tensão, corrente, 
temperatura de cada módulo, entre outras; 
 
8. Religamento automático, no caso de falta de energia elétrica; 
 
9. Distribuição de alimentação DC interna com configuração “1:1 com 
correspondência de, no mínimo, uma fonte de alimentação por 
gaveta/módulo de potência RF”, ou, “arranjo de fontes de alimentação 
em paralelo com correspondência de, no mínimo, uma fonte por bloco de 
potência RF de até 2,5 kW”;  
 
10. Controle automático da potência de saída com base nas condições de 
VSWR e de temperatura, com redução da potência; 
 
11. Ventilação forçada por ventiladores ou líquida; 
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12. Deve suportar temperaturas de 5 a 40° C a 100% de potência de RF; 
 
13. Conector de saída de RF flange, padrão EIA, 1 5/8” (50 Ohms);  
 
14. Tensão de alimentação: 220 / 380 Volts - 60 Hz, trifásico, devendo 
suportar variação de +/- 10% sem variação da potência de saída; 
 
15. Eficiência energética AC-RF superior a 70%, considerando transmissão 
FM analógica em potência nominal típica; 
 
16. Transmissor com dupla excitação FM, com as seguintes 
características: 
 

a) Configurado para transmissão em modo analógico; 
 
b) Geração de frequências por sintetizador programável; 
 
c) Potência de saída ajustável via controle no painel frontal; 
 
d) Estabilidade de frequência de +/- 200 Hz, ou melhor; 
 
e) Resposta de frequência de áudio: +/- 0,5 dB, de 50 Hz a 15 kHz; 
 
f) Distorção harmônica total na faixa de 50 Hz a 15 kHz menor que 
0,1%; 
 
g) Atenuação de harmônicos e espúrios, relativa a portadora 
principal: ≥80dB; 

 
h) Nível de ruído de AM menor que 50 dB; 
 
i) Nível de ruído de FM menor que 60 dB; 
 
j) Modulação em frequência, direta sobre o canal, sem frequência 
intermediária; 
 
k) Entradas de áudio:  

 
k.1) Digital padrão AES/EBU com taxas de amostragem de 
32 kHz a 96 kHz;  
 
k.2) Analógicas L& R e 
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k.3) Sinal composto com nível de entrada de 3,5 Vpp para 
100% de modulação;  

 
k) Entrada para sinais do tipo RDS (Radio Data System); 

 
 
 
 
17. Deve estar incluso no fornecimento: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNTDE 

01 Wattímetro para linha rígida de 1 5/8”, 
fornecido com pastilha de no mínimo 10 
kW para uso do wattímetro de linha. 
Faixa de frequência de 25 MHz a 1GHz 

U 01 

02 monitor de modulação para monitorar 
sinais de rádio FM estéreo; faixa de 
sintonia de 88 a 108 MHz com precisão 
de 0,1 MHz; nível de entrada admissível 
de 50 microvolts a 10 volts RMS; 
impedância de entrada de 50 Ohms 
(conector tipo BNC); saída de áudio 
estéreo com nível de até + 4 dBm sobre 
600 Ohms balanceados; medições de 
desvio de ± 75 kHz de frequência para 
100% de modulação;  medições de níveis 
de modulação dos sinais L, R, L+R e L-R; 
medições de nível e desvio do sinal piloto 
de 19 kHz e da subportadora de 38 kHz; 
medição do nível de ruído de AM;  
monitoração de picos de modulação 
positiva e negativa; frequencímetro com 
indicação de ajuste da portadora do 
canal; medidores de níveis de modulação, 
com indicações em escala ou numérica 
para modulação na faixa de 0 a 130%, e 
para frequência com precisão de 1 Hz; 
Alimentação: 110/220 Volts; Similar aos 
modelos TFT, Belar, Audemat-Aztec, ou 
Inovonics 

U 01 

03 Sistema de linha rígida de 1 5/8” para as Cj 01 
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interligações internas do transmissor na 
chave coaxial existente, com todos os 
acessórios como flanges, luvas, cotovelos, 
abraçadeiras, etc e interligação de nova 
chave coaxial já existente no local 

 
 
18. Cada Transmissor deve vir acompanhado de: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNTDE. 

01 Gavetas completas de módulo de 
potência 

U 02 

02 Módulo de controle reserva U 02 

03 Kit de peças, componentes e 
módulos de reposição 
recomendados pelo fabricante, 
incluindo ventoinhas ou bomba 
d’água reserva 

Cj 01 

 
Observação: 
 
a) Os Transmissores deverão ser entregues homologados para atender a 
todos os quesitos do laudo de Vistoria da ANATEL - Agência Nacional de 
Telecomunicações; 
 
b) A CONTRATADA deverá disponibilizar documentação técnica e os 
manuais de operação e manutenção em idioma português e/ou inglês; 
 

09 Fornecimento de Sistema Irradiante de Rádio FM, incluindo montagem, 
instalação, integração, ativação, realização de testes e garantia de 
funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para o canal 
229 (duzentos e vinte e nove) da Rádio Nacional FM, em São Luís/MA, 
com as seguintes características: 
1. Antena de Transmissão para operação híbrida FM + HD; 
2. VSWR: 1.10:1 para +/- 200kHz; 
3. Polarização: circular. 
4. Beam tilt: 0° (zero graus); 
5. Frequência: 93,7 MHz; 
6. Ganho mínimo de potência: 2,13 vezes ou 3,29 dBd; 
7. Quantidade de elementos: 04; 
8. Potência de entrada: mínimo de 12 KW 
9. Montagem na lateral de torre autosuportada de 113 (cento e treze) 

CJ 1 
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metros de altura, com ferragem em aço para suportar a antena afastada 
da torre, a uma distância mínima de 1,5m (~ 0,5 comprimento de onda); 
10. Deverá ser pressurizada e com conector de entrada de no mínimo 
3,1/8””.  
11. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, montar, integrar e ativar 
junto com o Sistema Irradiante os seguintes materiais e equipamentos:  
 

Item Descrição Und Qtd 

 1 Cabo coaxial bitola de 1-5/8”, 50 ohms, 
interligando antena e transmissor, de 
cobre corrugado, isolamento com 
Dielétrico Polietileno, incluído acessórios 
e conectores para interligação completa 
do sistema. Kit de aterramento para linha 
de transmissão. 

m 120 

2 Compressor / desumidificador para 
pressurização do cabo coaxial de 3 1/8”; 
vazão mínima de 5 L/min; capacidade de 
pressurização máxima de 5 psi; 
mostrador indicador de pressão de 
trabalho; controle automático dos níveis 
mínimo e máximo de pressurização; 
sistema desidratador a base de 
membrana; tensão de alimentação 110/ 
220 VAC - 60 Hz. Similar aos modelos RFS; 
Andrew ou Dieletric. 

U 1 

3 Carga fantasma para testes com 
capacidade de suportar no mínimo 15 
kW; operação na faixa de FM (87,5 a 108 
MHz);  sistema de refrigeração a ar e/ou 
líquido com ventilação forçada, 
impedância de entrada de 50 Ohms, 
conexão tipo flange padrão EIA, diâmetro 
de 1-5/8”; gabinete metálico para 
possibilitar o aterramento; tensão de 
alimentação de 110/220 VAC – 60 Hz;  
 
Referência: Similar ou de qualidade 
superior aos modelos BIRD ou 
ALTRONICS; 

U 1 

4 Chave coaxial motorizada com 
capacidade de operação manual de 

U 1 
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emergência, sendo duas entradas e duas 
saídas comutáveis com flanges de 1,5/8” 
e potência mínima de operação de 12 
kW.  
 
Referência: Similar ou de qualidade 
superior aos modelos DC 60000-200 / 
Dielectric; ou 61103 / MCI; 

 

10 Processador de áudio para rádio FM, com as seguintes características: 
 
1. Processamento de cinco bandas e duas bandas para transmissão 
analógica de FM e mídia digital; 
2. Resposta de frequência: +/- 0,10 dB, 2,0 Hz a 15 kHz. 
3. Interface amigável com configuração, ajuste e programação através de 
visor de cristal líquido colorido (LCD) de matriz ativa grande (trimestre- 
VGA), mostrando todas as funções de medição da estrutura de 
processamento em uso. 
4. Controle absoluto de modulação de pico e de loudness e configurado 
para sistema de transmissão analógico ou digital; 
5. Limitação de pré-ênfase para as curvas de 50 μs e 75 μs; 
6. Capacidade de configuração de saída analógica esquerda / direita e 
saída digital podem ser configuradas pelo usuário para saída plana ou 
com pré-ênfase padrão de 50μs ou 75μ; 
7. Codificador estéreo integrado com processamento de áudio, RDS / 
RBDS e subportadoras;  
8. Separação dos canais do sinal estéreo maior que 55 dB, para a faixa de 
50 a 15.000 Hz, e 65 dB típico; 
9. Codificador estéreo com duas saídas de sinal FM composto com 
controle de nível independentes, terminadas em conector tipo BNC e 
suporte a até 30 metros de cabo coaxial, e uma saída digital multiplexada;  
10. TSD (Total System Distortion (de-emphase, com 100% modulação): 
<0.01% THD, 20 Hz - 1 kHz, e <0.05% a 15 kHz. 
11. Relação sinal/ruído: ≥ 90 dB, 20 Hz a 15 kHz de largura de banda, com 
referência a 100% de modulação; 
12. Entradas e saídas de áudio digital padrão AES/EBU, terminadas em 
conectores XLR-3; 
13. Entradas e saídas de áudio analógicas L & R com nível ajustável, 
terminadas em conectores XLR-3; 
14. Conversão A/D e D/A com resolução de 24 bits e 128x de 
oversampled. 15. Entradas SCA analógicas com nível ajustável; 
16. Resposta de frequência de áudio de 50 a 15.000Hz, dentro de +/- 3dB; 
17. Estágios de controle automático de ganho (AGC) e de limitador 

U 5 
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atuantes em pelo menos, 03 bandas (graves, médios e agudos), com 
limiares de operação, tempos de ataque e de recuperação ajustáveis 
individualmente e em conjunto; 
18. Fontes de alimentação redundantes, com entradas de AC 
independentes, de 100 a 240 VCA; 

11 Fornecimento de Sistema de Transmissão em Frequência Modulada - 
FM, incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de 
testes e garantia de funcionamento pelo período de 36(trinta e seis) 
meses, com potência de 5 kW para ser instalado na região Norte, a fim 
de atender a demanda do projeto de expansão de rádios da EBC, com as 
seguintes características técnicas mínimas e composição: 
 
1. Devem estar preparados para operarem simultaneamente no modo 
analógico FM estéreo e digital HD Radio ou DRM, pronto para receber o 
excitador digital no padrão que o Brasil adotar; 
 
2. Potência mínima em modo analógico FM de no mínimo 5 kW para o 
transmissor; 
 
3. Totalmente construídos com tecnologia em estado sólido, estrutura 
modular e de mesma série de fabricação; 
 
4. Nível de potência de saída ajustável de forma contínua no painel frontal 
e por acesso remoto; 
 
5. Circuitos de controle e proteção com indicação e registro de falhas;   
 
6. Controle total no painel frontal e por acesso remoto via interface 
Ethernet / SMNP, com capacidade embarcada de notificações de falhas 
via e-mail; 
 
7. Medições de potência de operação, potência refletida, frequência de 
operação, leitura individual de cada módulo, tensão, corrente, 
temperatura de cada módulo, entre outras; 
 
8. Religamento automático, no caso de falta de energia elétrica; 
 
9. Distribuição de alimentação DC interna com configuração “1:1 com 
correspondência de, no mínimo, uma fonte de alimentação por 
gaveta/módulo de potência RF”, ou, “arranjo de fontes de alimentação 
em paralelo com correspondência de, no mínimo, uma fonte por bloco de 
potência RF de até 2,5 kW”;  

U 1 
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10. Controle automático da potência de saída com base nas condições de 
VSWR e de temperatura, com redução da potência; 
 
11. Ventilação forçada por ventiladores ou líquida; 
 
12. Deve suportar temperaturas de 5 a 45° C a 100% de potência de RF; 
 
13. Conector de saída de RF flange, padrão EIA, 7/8” (50 Ohms);  
 
14. Frequência de operação: a definir na ordem de serviço; 
 
14. Tensão de alimentação: a definir na ordem de serviço; 
 
16. Eficiência energética AC-RF superior a 70%, considerando transmissão 
FM analógica em potência nominal típica; 
 
17. Transmissor com dupla excitação FM, com as seguintes 
características: 
 

a) Configurado para transmissão em modo analógico; 
 
b) Geração de frequências por sintetizador programável; 
 
c) Potência de saída ajustável via controle no painel frontal; 
 
d) Estabilidade de frequência de +/- 200 Hz, ou melhor; 
 
e) Resposta de frequência de áudio: +/- 0,5 dB, de 50 Hz a 15 kHz; 
 
f) Distorção harmônica total na faixa de 50 Hz a 15 kHz menor que 
0,1%; 
 
g) Atenuação de harmônicos e espúrios, relativa a portadora 
principal: ≥80dB; 

 
h) Nível de ruído de AM menor que 50 dB; 
 
i) Nível de ruído de FM menor que 60 dB; 
 
j) Modulação em frequência, direta sobre o canal, sem frequência 
intermediária; 
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k) Entradas de áudio:  

 
k.1) Digital padrão AES/EBU com taxas de amostragem de 
32 kHz a 96 kHz;  
 
k.2) Analógicas L& R e 
 
k.3) Sinal composto com nível de entrada de 3,5 Vpp para 
100% de modulação;  

 
l) Entrada para sinais do tipo RDS (Radio Data System); 

 
18. Deve estar incluso no fornecimento: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN QNT 

01 Processador de áudio para rádio FM, com 
as seguintes características: 
1. Processamento de cinco bandas e duas 
bandas para transmissão analógica de FM 
e mídia digital; 
2. Resposta de frequência: +/- 0,10 dB, 2,0 
Hz a 15 kHz. 
3. Interface amigável com configuração, 
ajuste e programação através de visor de 
cristal líquido colorido (LCD) de matriz 
ativa grande (trimestre- VGA), mostrando 
todas as funções de medição da estrutura 
de processamento em uso. 
4. Controle absoluto de modulação de 
pico e de loudness e configurado para 
sistema de transmissão analógico ou 
digital; 
5. Limitação de pré-ênfase para as curvas 
de 50 μs e 75 μs; 
6. Capacidade de configuração de saída 
analógica esquerda / direita e saída digital 
podem ser configuradas pelo usuário para 
saída plana ou com pré-ênfase padrão de 
50μs ou 75μ; 
7. Codificador estéreo integrado com 
processamento de áudio, RDS / RBDS e 

UN 01 
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subportadoras;  
8. Separação dos canais do sinal estéreo 
maior que 55 dB, para a faixa de 50 a 
15.000 Hz, e 65 dB típico; 
9. Codificador estéreo com duas saídas de 
sinal FM composto com controle de nível 
independentes, terminadas em conector 
tipo BNC e suporte a até 30 metros de 
cabo coaxial, e uma saída digital 
multiplexada;  
10. TSD (Total System Distortion (de-
emphase, com 100% modulação): <0.01% 
THD, 20 Hz - 1 kHz, e <0.05% a 15 kHz. 
11. Relação sinal/ruído: ≥ 90 dB, 20 Hz a 
15 kHz de largura de banda, com 
referência a 100% de modulação; 
12. Entradas e saídas de áudio digital 
padrão AES/EBU, terminadas em 
conectores XLR-3; 
13. Entradas e saídas de áudio analógicas L 
& R com nível ajustável, terminadas em 
conectores XLR-3; 
14. Conversão A/D e D/A com resolução 
de 24 bits e 128x de oversampled. 15. 
Entradas SCA analógicas com nível 
ajustável; 
16. Resposta de frequência de áudio de 50 
a 15.000Hz, dentro de +/- 3dB; 
17. Estágios de controle automático de 
ganho (AGC) e de limitador atuantes em 
pelo menos, 03 bandas (graves, médios e 
agudos), com limiares de operação, 
tempos de ataque e de recuperação 
ajustáveis individualmente e em conjunto; 
18. Fontes de alimentação redundantes, 
com entradas de AC 
independentes, de 100 a 240 VCA; 

02 Monitor de modulação para monitorar 
sinais de rádio FM estéreo; faixa de 
sintonia de 88 a 108 MHz com precisão de 
0,1 MHz; nível de entrada admissível de 
50 microvolts a 10 volts RMS; impedância 

U 01 
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de entrada de 50 Ohms (conector tipo 
BNC); saída de áudio estéreo com nível de 
até + 4 dBm sobre 600 Ohms balanceados; 
medições de desvio de ± 75 kHz de 
frequência para 100% de modulação;  
medições de níveis de modulação dos 
sinais L, R, L+R e L-R; medições de nível e 
desvio do sinal piloto de 19 kHz e da 
subportadora de 38 kHz; medição do nível 
de ruído de AM;  monitoração de picos de 
modulação positiva e negativa; 
frequencímetro com indicação de ajuste 
da portadora do canal; medidores de 
níveis de modulação, com indicações em 
escala ou numérica para modulação na 
faixa de 0 a 130%, e para frequência com 
precisão de 1 Hz; Alimentação: 110/220 
Volts; Similar aos modelos TFT, Belar, 
Audemat-Aztec, ou Inovonics 

 03 Cabo coaxial bitola de no mínimo 7/8”, 50 
ohms, interligando antena e transmissor, 
de cobre corrugado, isolamento com 
Dielétrico Polietileno, incluído acessórios e 
conectores para interligação completa do 
sistema. Kit de aterramento para linha de 
transmissão. Potência máxima suportada 
de no mínimo 8 kW para 108MHz. 

m 80 

04 Antena de Transmissão para irradiação de 
sinal de Radiodifusão Sonora em FM  
Modelo: Dipolo; 
VSWR: 1.10:1 para +/- 200kHz; 
Polarização: vertical 
Frequência: a definir na ordem de serviço; 
Ganho mínimo de potência: 5,8 dBd; 
Quantidade de elementos: 04; 
Potência de entrada: mínimo de 10 KW 

U 1 

05 Serviço de Instalação 
- Todos equipamentos deverão ser 
entregues, instalados, configurados e 
ativados no local especificado na ordem 
de serviço; 
- Adequações elétricas no local do 

U 1 
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transmissor para instalação dos 
equipamentos; 
- Deverão obedecer às orientações dos 
fabricantes dos equipamentos durante a 
instalação e ativação; 
 - Acessórios necessário para instalação e 
ativação deverão ser fornecidos pela 
empresa vencedora; 
- Entrega do manual dos equipamentos, 
rotina de manutenção preventiva e 
demais informações necessárias para 
recuperação das configurações originais 
dos equipamentos, em caso de falha ou 
necessidade de eventual substituição; 
- Entrega ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) da instalação 
emitida por profissional habilitado. 
- Altura do Centro de Irradiação (HCI) e - 
Posicionamento (azimute, elevação) da 
antena de transmissão: A definir na ordem 
de serviço; 

 
19. Cada Transmissor deve vir acompanhado de: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNTDE. 

01 Gavetas completas de módulo de 
potência 

U 01 

02 Módulo de controle reserva U 01 

03 Kit de peças, componentes e 
módulos de reposição 
recomendados pelo fabricante, 
incluindo ventoinhas ou bomba 
d’água reserva 

Cj 01 

 
 
 

12 Fornecimento de Sistema de Transmissão em Frequência Modulada - 
FM, incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de 
testes e garantia de funcionamento pelo período de 36(trinta e seis) 
meses, com potência de 5 kW para ser instalado na região Nordeste, a 
fim de atender a demanda do projeto de expansão de rádios da EBC, 
com as seguintes características técnicas mínimas e composição: 

U 1 
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1. Devem estar preparados para operarem simultaneamente no modo 
analógico FM estéreo e digital HD Radio ou DRM, pronto para receber o 
excitador digital no padrão que o Brasil adotar; 
 
2. Potência mínima em modo analógico FM de no mínimo 5 kW para o 
transmissor; 
 
3. Totalmente construídos com tecnologia em estado sólido, estrutura 
modular e de mesma série de fabricação; 
 
4. Nível de potência de saída ajustável de forma contínua no painel frontal 
e por acesso remoto; 
 
5. Circuitos de controle e proteção com indicação e registro de falhas;   
 
6. Controle total no painel frontal e por acesso remoto via interface 
Ethernet / SMNP, com capacidade embarcada de notificações de falhas 
via e-mail; 
 
7. Medições de potência de operação, potência refletida, frequência de 
operação, leitura individual de cada módulo, tensão, corrente, 
temperatura de cada módulo, entre outras; 
 
8. Religamento automático, no caso de falta de energia elétrica; 
 
9. Distribuição de alimentação DC interna com configuração “1:1 com 
correspondência de, no mínimo, uma fonte de alimentação por 
gaveta/módulo de potência RF”, ou, “arranjo de fontes de alimentação 
em paralelo com correspondência de, no mínimo, uma fonte por bloco de 
potência RF de até 2,5 kW”;  
 
10. Controle automático da potência de saída com base nas condições de 
VSWR e de temperatura, com redução da potência; 
 
11. Ventilação forçada por ventiladores ou líquida; 
 
12. Deve suportar temperaturas de 5 a 45° C a 100% de potência de RF; 
 
13. Conector de saída de RF flange, padrão EIA, 7/8” (50 Ohms);  
 
14. Frequência de operação: a definir na ordem de serviço; 
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14. Tensão de alimentação: a definir na ordem de serviço; 
 
16. Eficiência energética AC-RF superior a 70%, considerando transmissão 
FM analógica em potência nominal típica; 
 
17. Transmissor com dupla excitação FM, com as seguintes 
características: 
 
a) Configurado para transmissão em modo analógico; 
 
b) Geração de frequências por sintetizador programável; 
 
c) Potência de saída ajustável via controle no painel frontal; 
 
d) Estabilidade de frequência de +/- 200 Hz, ou melhor; 
 
e) Resposta de frequência de áudio: +/- 0,5 dB, de 50 Hz a 15 kHz; 
 
f) Distorção harmônica total na faixa de 50 Hz a 15 kHz menor que 0,1%; 
 
g) Atenuação de harmônicos e espúrios, relativa a portadora principal: 
≥80dB; 
 
h) Nível de ruído de AM menor que 50 dB; 
 
i) Nível de ruído de FM menor que 60 dB; 
 
j) Modulação em frequência, direta sobre o canal, sem frequência 
intermediária; 
 
k) Entradas de áudio:  
 
k.1) Digital padrão AES/EBU com taxas de amostragem de 32 kHz a 96 
kHz;  
 
k.2) Analógicas L& R e 
 
k.3) Sinal composto com nível de entrada de 3,5 Vpp para 100% de 
modulação;  
 
l) Entrada para sinais do tipo RDS (Radio Data System); 
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18. Deve estar incluso no fornecimento: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN QNT 

01 Processador de áudio para rádio FM, com 
as seguintes características: 
1. Processamento de cinco bandas e duas 
bandas para transmissão analógica de FM 
e mídia digital; 
2. Resposta de frequência: +/- 0,10 dB, 2,0 
Hz a 15 kHz. 
3. Interface amigável com configuração, 
ajuste e programação através de visor de 
cristal líquido colorido (LCD) de matriz 
ativa grande (trimestre- VGA), mostrando 
todas as funções de medição da estrutura 
de processamento em uso. 
4. Controle absoluto de modulação de 
pico e de loudness e configurado para 
sistema de transmissão analógico ou 
digital; 
5. Limitação de pré-ênfase para as curvas 
de 50 μs e 75 μs; 
6. Capacidade de configuração de saída 
analógica esquerda / direita e saída digital 
podem ser configuradas pelo usuário para 
saída plana ou com pré-ênfase padrão de 
50μs ou 75μ; 
7. Codificador estéreo integrado com 
processamento de áudio, RDS / RBDS e 
subportadoras;  
8. Separação dos canais do sinal estéreo 
maior que 55 dB, para a faixa de 50 a 
15.000 Hz, e 65 dB típico; 
9. Codificador estéreo com duas saídas de 
sinal FM composto com controle de nível 
independentes, terminadas em conector 
tipo BNC e suporte a até 30 metros de 
cabo coaxial, e uma saída digital 
multiplexada;  
10. TSD (Total System Distortion (de-
emphase, com 100% modulação): <0.01% 

UN 01 
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THD, 20 Hz - 1 kHz, e <0.05% a 15 kHz. 
11. Relação sinal/ruído: ≥ 90 dB, 20 Hz a 
15 kHz de largura de banda, com 
referência a 100% de modulação; 
12. Entradas e saídas de áudio digital 
padrão AES/EBU, terminadas em 
conectores XLR-3; 
13. Entradas e saídas de áudio analógicas L 
& R com nível ajustável, terminadas em 
conectores XLR-3; 
14. Conversão A/D e D/A com resolução 
de 24 bits e 128x de oversampled. 15. 
Entradas SCA analógicas com nível 
ajustável; 
16. Resposta de frequência de áudio de 50 
a 15.000Hz, dentro de +/- 3dB; 
17. Estágios de controle automático de 
ganho (AGC) e de limitador atuantes em 
pelo menos, 03 bandas (graves, médios e 
agudos), com limiares de operação, 
tempos de ataque e de recuperação 
ajustáveis individualmente e em conjunto; 
18. Fontes de alimentação redundantes, 
com entradas de AC 
independentes, de 100 a 240 VCA; 

02 Monitor de modulação para monitorar 
sinais de rádio FM estéreo; faixa de 
sintonia de 88 a 108 MHz com precisão de 
0,1 MHz; nível de entrada admissível de 
50 microvolts a 10 volts RMS; impedância 
de entrada de 50 Ohms (conector tipo 
BNC); saída de áudio estéreo com nível de 
até + 4 dBm sobre 600 Ohms balanceados; 
medições de desvio de ± 75 kHz de 
frequência para 100% de modulação;  
medições de níveis de modulação dos 
sinais L, R, L+R e L-R; medições de nível e 
desvio do sinal piloto de 19 kHz e da 
subportadora de 38 kHz; medição do nível 
de ruído de AM;  monitoração de picos de 
modulação positiva e negativa; 
frequencímetro com indicação de ajuste 

U 01 
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da portadora do canal; medidores de 
níveis de modulação, com indicações em 
escala ou numérica para modulação na 
faixa de 0 a 130%, e para frequência com 
precisão de 1 Hz; Alimentação: 110/220 
Volts; Similar aos modelos TFT, Belar, 
Audemat-Aztec, ou Inovonics 

 03 Cabo coaxial bitola de no mínimo 7/8”, 50 
ohms, interligando antena e transmissor, 
de cobre corrugado, isolamento com 
Dielétrico Polietileno, incluído acessórios e 
conectores para interligação completa do 
sistema. Kit de aterramento para linha de 
transmissão. Potência máxima suportada 
de no mínimo 8 kW para 108MHz. 

m 80 

04 Antena de Transmissão para irradiação de 
sinal de Radiodifusão Sonora em FM  
Modelo: Dipolo; 
VSWR: 1.10:1 para +/- 200kHz; 
Polarização: vertical 
Frequência: a definir na ordem de serviço; 
Ganho mínimo de potência: 5,8 dBd; 
Quantidade de elementos: 04; 
Potência de entrada: mínimo de 10 KW 

U 1 

05 Serviço de Instalação 
- Todos equipamentos deverão ser 
entregues, instalados, configurados e 
ativados no local especificado na ordem 
de serviço; 
- Adequações elétricas no local do 
transmissor para instalação dos 
equipamentos; 
- Deverão obedecer às orientações dos 
fabricantes dos equipamentos durante a 
instalação e ativação; 
 - Acessórios necessário para instalação e 
ativação deverão ser fornecidos pela 
empresa vencedora; 
- Entrega do manual dos equipamentos, 
rotina de manutenção preventiva e 
demais informações necessárias para 
recuperação das configurações originais 

U 1 
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dos equipamentos, em caso de falha ou 
necessidade de eventual substituição; 
- Entrega ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) da instalação 
emitida por profissional habilitado. 
- Altura do Centro de Irradiação (HCI) e - 
Posicionamento (azimute, elevação) da 
antena de transmissão: A definir na ordem 
de serviço; 

 
19. Cada Transmissor deve vir acompanhado de: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNTDE. 

01 Gavetas completas de módulo de 
potência 

U 01 

02 Módulo de controle reserva U 01 

03 Kit de peças, componentes e 
módulos de reposição 
recomendados pelo fabricante, 
incluindo ventoinhas ou bomba 
d’água reserva 

Cj 01 

 
 
 

13 Fornecimento de Sistema de Transmissão em Frequência Modulada - 
FM, incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de 
testes e garantia de funcionamento pelo período de 36(trinta e seis) 
meses, com potência de 5 kW para ser instalado na região Nordeste, a 
fim de atender a demanda do projeto de expansão de rádios da EBC, 
com as seguintes características técnicas mínimas e composição: 
 
1. Devem estar preparados para operarem simultaneamente no modo 
analógico FM estéreo e digital HD Radio ou DRM, pronto para receber o 
excitador digital no padrão que o Brasil adotar; 
 
2. Potência mínima em modo analógico FM de no mínimo 5 kW para o 
transmissor; 
 
3. Totalmente construídos com tecnologia em estado sólido, estrutura 
modular e de mesma série de fabricação; 
 
4. Nível de potência de saída ajustável de forma contínua no painel frontal 

U 1 
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e por acesso remoto; 
 
5. Circuitos de controle e proteção com indicação e registro de falhas;   
 
6. Controle total no painel frontal e por acesso remoto via interface 
Ethernet / SMNP, com capacidade embarcada de notificações de falhas 
via e-mail; 
 
7. Medições de potência de operação, potência refletida, frequência de 
operação, leitura individual de cada módulo, tensão, corrente, 
temperatura de cada módulo, entre outras; 
 
8. Religamento automático, no caso de falta de energia elétrica; 
 
9. Distribuição de alimentação DC interna com configuração “1:1 com 
correspondência de, no mínimo, uma fonte de alimentação por 
gaveta/módulo de potência RF”, ou, “arranjo de fontes de alimentação 
em paralelo com correspondência de, no mínimo, uma fonte por bloco de 
potência RF de até 2,5 kW”;  
 
10. Controle automático da potência de saída com base nas condições de 
VSWR e de temperatura, com redução da potência; 
 
11. Ventilação forçada por ventiladores ou líquida; 
 
12. Deve suportar temperaturas de 5 a 45° C a 100% de potência de RF; 
 
13. Conector de saída de RF flange, padrão EIA, 7/8” (50 Ohms);  
 
14. Frequência de operação: a definir na ordem de serviço; 
 
14. Tensão de alimentação: a definir na ordem de serviço; 
 
16. Eficiência energética AC-RF superior a 70%, considerando transmissão 
FM analógica em potência nominal típica; 
 
17. Transmissor com dupla excitação FM, com as seguintes 
características: 
 
a) Configurado para transmissão em modo analógico; 
 
b) Geração de frequências por sintetizador programável; 
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c) Potência de saída ajustável via controle no painel frontal; 
 
d) Estabilidade de frequência de +/- 200 Hz, ou melhor; 
 
e) Resposta de frequência de áudio: +/- 0,5 dB, de 50 Hz a 15 kHz; 
 
f) Distorção harmônica total na faixa de 50 Hz a 15 kHz menor que 0,1%; 
 
g) Atenuação de harmônicos e espúrios, relativa a portadora principal: 
≥80dB; 
 
h) Nível de ruído de AM menor que 50 dB; 
 
i) Nível de ruído de FM menor que 60 dB; 
 
j) Modulação em frequência, direta sobre o canal, sem frequência 
intermediária; 
 
k) Entradas de áudio:  
 
k.1) Digital padrão AES/EBU com taxas de amostragem de 32 kHz a 96 
kHz;  
 
k.2) Analógicas L& R e 
 
k.3) Sinal composto com nível de entrada de 3,5 Vpp para 100% de 
modulação;  
 
l) Entrada para sinais do tipo RDS (Radio Data System); 
 
18. Deve estar incluso no fornecimento: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN QNT 

01 Processador de áudio para rádio FM, com 
as seguintes características: 
1. Processamento de cinco bandas e duas 
bandas para transmissão analógica de FM 
e mídia digital; 
2. Resposta de frequência: +/- 0,10 dB, 2,0 
Hz a 15 kHz. 
3. Interface amigável com configuração, 

UN 01 
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ajuste e programação através de visor de 
cristal líquido colorido (LCD) de matriz 
ativa grande (trimestre- VGA), mostrando 
todas as funções de medição da estrutura 
de processamento em uso. 
4. Controle absoluto de modulação de 
pico e de loudness e configurado para 
sistema de transmissão analógico ou 
digital; 
5. Limitação de pré-ênfase para as curvas 
de 50 μs e 75 μs; 
6. Capacidade de configuração de saída 
analógica esquerda / direita e saída digital 
podem ser configuradas pelo usuário para 
saída plana ou com pré-ênfase padrão de 
50μs ou 75μ; 
7. Codificador estéreo integrado com 
processamento de áudio, RDS / RBDS e 
subportadoras;  
8. Separação dos canais do sinal estéreo 
maior que 55 dB, para a faixa de 50 a 
15.000 Hz, e 65 dB típico; 
9. Codificador estéreo com duas saídas de 
sinal FM composto com controle de nível 
independentes, terminadas em conector 
tipo BNC e suporte a até 30 metros de 
cabo coaxial, e uma saída digital 
multiplexada;  
10. TSD (Total System Distortion (de-
emphase, com 100% modulação): <0.01% 
THD, 20 Hz - 1 kHz, e <0.05% a 15 kHz. 
11. Relação sinal/ruído: ≥ 90 dB, 20 Hz a 
15 kHz de largura de banda, com 
referência a 100% de modulação; 
12. Entradas e saídas de áudio digital 
padrão AES/EBU, terminadas em 
conectores XLR-3; 
13. Entradas e saídas de áudio analógicas L 
& R com nível ajustável, terminadas em 
conectores XLR-3; 
14. Conversão A/D e D/A com resolução 
de 24 bits e 128x de oversampled. 15. 
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Entradas SCA analógicas com nível 
ajustável; 
16. Resposta de frequência de áudio de 50 
a 15.000Hz, dentro de +/- 3dB; 
17. Estágios de controle automático de 
ganho (AGC) e de limitador atuantes em 
pelo menos, 03 bandas (graves, médios e 
agudos), com limiares de operação, 
tempos de ataque e de recuperação 
ajustáveis individualmente e em conjunto; 
18. Fontes de alimentação redundantes, 
com entradas de AC 
independentes, de 100 a 240 VCA; 

02 Monitor de modulação para monitorar 
sinais de rádio FM estéreo; faixa de 
sintonia de 88 a 108 MHz com precisão de 
0,1 MHz; nível de entrada admissível de 
50 microvolts a 10 volts RMS; impedância 
de entrada de 50 Ohms (conector tipo 
BNC); saída de áudio estéreo com nível de 
até + 4 dBm sobre 600 Ohms balanceados; 
medições de desvio de ± 75 kHz de 
frequência para 100% de modulação;  
medições de níveis de modulação dos 
sinais L, R, L+R e L-R; medições de nível e 
desvio do sinal piloto de 19 kHz e da 
subportadora de 38 kHz; medição do nível 
de ruído de AM;  monitoração de picos de 
modulação positiva e negativa; 
frequencímetro com indicação de ajuste 
da portadora do canal; medidores de 
níveis de modulação, com indicações em 
escala ou numérica para modulação na 
faixa de 0 a 130%, e para frequência com 
precisão de 1 Hz; Alimentação: 110/220 
Volts; Similar aos modelos TFT, Belar, 
Audemat-Aztec, ou Inovonics 

U 01 

 03 Cabo coaxial bitola de no mínimo 7/8”, 50 
ohms, interligando antena e transmissor, 
de cobre corrugado, isolamento com 
Dielétrico Polietileno, incluído acessórios e 
conectores para interligação completa do 

m 80 
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sistema. Kit de aterramento para linha de 
transmissão. Potência máxima suportada 
de no mínimo 8 kW para 108MHz. 

04 Antena de Transmissão para irradiação de 
sinal de Radiodifusão Sonora em FM  
Modelo: Dipolo; 
VSWR: 1.10:1 para +/- 200kHz; 
Polarização: vertical. 
Frequência: a definir na ordem de serviço; 
Ganho mínimo de potência: 4,62 dBd; 
Quantidade de elementos: 03; 
Potência de entrada: mínimo de 10 KW 

U 1 

05 Serviço de Instalação 
- Todos equipamentos deverão ser 
entregues, instalados, configurados e 
ativados no local especificado na ordem 
de serviço; 
- Adequações elétricas no local do 
transmissor para instalação dos 
equipamentos; 
- Deverão obedecer às orientações dos 
fabricantes dos equipamentos durante a 
instalação e ativação; 
 - Acessórios necessário para instalação e 
ativação deverão ser fornecidos pela 
empresa vencedora; 
- Entrega do manual dos equipamentos, 
rotina de manutenção preventiva e 
demais informações necessárias para 
recuperação das configurações originais 
dos equipamentos, em caso de falha ou 
necessidade de eventual substituição; 
- Entrega ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) da instalação 
emitida por profissional habilitado. 
- Altura do Centro de Irradiação (HCI) e - 
Posicionamento (azimute, elevação) da 
antena de transmissão: A definir na ordem 
de serviço; 

U 1 

 
19. Cada Transmissor deve vir acompanhado de: 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QNTDE. 

01 Gavetas completas de módulo de 
potência 

U 01 

02 Módulo de controle reserva U 01 

03 Kit de peças, componentes e 
módulos de reposição 
recomendados pelo fabricante, 
incluindo ventoinhas ou bomba 
d’água reserva 

Cj 01 

 
 
 

14 Fornecimento de Sistema de Transmissão em Frequência Modulada - 
FM, incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de 
testes e garantia de funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses, com potência de 1,5 kW para ser instalado na região Centro-
Oeste, a fim de atender a demanda do projeto de expansão de rádios da 
EBC, com as seguintes características técnicas mínimas e composição: 
 
1. Devem estar preparados para operarem simultaneamente no modo 
analógico FM estéreo e digital HD Radio ou DRM, pronto para receber o 
excitador digital no padrão que o Brasil adotar; 
 
2. Potência mínima em modo analógico FM de no mínimo 1,5 kW para o 
transmissor; 
 
3. Totalmente construídos com tecnologia em estado sólido, estrutura 
modular e de mesma série de fabricação; 
 
4. Nível de potência de saída ajustável de forma contínua no painel frontal 
e por acesso remoto; 
 
5. Circuitos de controle e proteção com indicação e registro de falhas;   
 
6. Controle total no painel frontal e por acesso remoto via interface 
Ethernet / SMNP, com capacidade embarcada de notificações de falhas 
via e-mail; 
 
7. Medições de potência de operação, potência refletida, frequência de 
operação, leitura individual de cada módulo, tensão, corrente, 
temperatura de cada módulo, entre outras; 
 

U 1 



121 

Processo nº 
1166/2019 

 

Folha: 

 

SCS Quadra 08, Edifício Venâncio Shopping, Bloco “B-50/60”, 1º subsolo - CEP 70333-900 
Brasília –DF – Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5300 

 
 

8. Religamento automático, no caso de falta de energia elétrica; 
 
9. Distribuição de alimentação DC interna com configuração “1:1 com 
correspondência de, no mínimo, uma fonte de alimentação por 
gaveta/módulo de potência RF”, ou, “arranjo de fontes de alimentação 
em paralelo com correspondência de, no mínimo, uma fonte por bloco de 
potência RF de até 2,5 kW”;  
 
10. Controle automático da potência de saída com base nas condições de 
VSWR e de temperatura, com redução da potência; 
 
11. Ventilação forçada por ventiladores ou líquida; 
 
12. Deve suportar temperaturas de 5 a 45° C a 100% de potência de RF; 
 
13. Conector de saída de RF flange, padrão EIA, 7/8” (50 Ohms);  
 
14. Frequência de operação: a definir na ordem de serviço; 
 
14. Tensão de alimentação: a definir na ordem de serviço; 
 
16. Eficiência energética AC-RF superior a 70%, considerando transmissão 
FM analógica em potência nominal típica; 
 
17. Transmissor com dupla excitação FM, com as seguintes 
características: 
 
a) Configurado para transmissão em modo analógico; 
 
b) Geração de frequências por sintetizador programável; 
 
c) Potência de saída ajustável via controle no painel frontal; 
 
d) Estabilidade de frequência de +/- 200 Hz, ou melhor; 
 
e) Resposta de frequência de áudio: +/- 0,5 dB, de 50 Hz a 15 kHz; 
 
f) Distorção harmônica total na faixa de 50 Hz a 15 kHz menor que 0,1%; 
 
g) Atenuação de harmônicos e espúrios, relativa a portadora principal: 
≥80dB; 
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h) Nível de ruído de AM menor que 50 dB; 
 
i) Nível de ruído de FM menor que 60 dB; 
 
j) Modulação em frequência, direta sobre o canal, sem frequência 
intermediária; 
 
k) Entradas de áudio:  
 
k.1) Digital padrão AES/EBU com taxas de amostragem de 32 kHz a 96 
kHz;  
 
k.2) Analógicas L& R e 
 
k.3) Sinal composto com nível de entrada de 3,5 Vpp para 100% de 
modulação;  
 
l) Entrada para sinais do tipo RDS (Radio Data System); 
 
18. Deve estar incluso no fornecimento: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN QNT 

01 Processador de áudio para rádio FM, com 
as seguintes características: 
1. Processamento de cinco bandas e duas 
bandas para transmissão analógica de FM 
e mídia digital; 
2. Resposta de frequência: +/- 0,10 dB, 2,0 
Hz a 15 kHz. 
3. Interface amigável com configuração, 
ajuste e programação através de visor de 
cristal líquido colorido (LCD) de matriz 
ativa grande (trimestre- VGA), mostrando 
todas as funções de medição da estrutura 
de processamento em uso. 
4. Controle absoluto de modulação de 
pico e de loudness e configurado para 
sistema de transmissão analógico ou 
digital; 
5. Limitação de pré-ênfase para as curvas 
de 50 μs e 75 μs; 
6. Capacidade de configuração de saída 

UN 01 
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analógica esquerda / direita e saída digital 
podem ser configuradas pelo usuário para 
saída plana ou com pré-ênfase padrão de 
50μs ou 75μ; 
7. Codificador estéreo integrado com 
processamento de áudio, RDS / RBDS e 
subportadoras;  
8. Separação dos canais do sinal estéreo 
maior que 55 dB, para a faixa de 50 a 
15.000 Hz, e 65 dB típico; 
9. Codificador estéreo com duas saídas de 
sinal FM composto com controle de nível 
independentes, terminadas em conector 
tipo BNC e suporte a até 30 metros de 
cabo coaxial, e uma saída digital 
multiplexada;  
10. TSD (Total System Distortion (de-
emphase, com 100% modulação): <0.01% 
THD, 20 Hz - 1 kHz, e <0.05% a 15 kHz. 
11. Relação sinal/ruído: ≥ 90 dB, 20 Hz a 
15 kHz de largura de banda, com 
referência a 100% de modulação; 
12. Entradas e saídas de áudio digital 
padrão AES/EBU, terminadas em 
conectores XLR-3; 
13. Entradas e saídas de áudio analógicas L 
& R com nível ajustável, terminadas em 
conectores XLR-3; 
14. Conversão A/D e D/A com resolução 
de 24 bits e 128x de oversampled. 15. 
Entradas SCA analógicas com nível 
ajustável; 
16. Resposta de frequência de áudio de 50 
a 15.000Hz, dentro de +/- 3dB; 
17. Estágios de controle automático de 
ganho (AGC) e de limitador atuantes em 
pelo menos, 03 bandas (graves, médios e 
agudos), com limiares de operação, 
tempos de ataque e de recuperação 
ajustáveis individualmente e em conjunto; 
18. Fontes de alimentação redundantes, 
com entradas de AC 
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independentes, de 100 a 240 VCA; 

02 Monitor de modulação para monitorar 
sinais de rádio FM estéreo; faixa de 
sintonia de 88 a 108 MHz com precisão de 
0,1 MHz; nível de entrada admissível de 
50 microvolts a 10 volts RMS; impedância 
de entrada de 50 Ohms (conector tipo 
BNC); saída de áudio estéreo com nível de 
até + 4 dBm sobre 600 Ohms balanceados; 
medições de desvio de ± 75 kHz de 
frequência para 100% de modulação;  
medições de níveis de modulação dos 
sinais L, R, L+R e L-R; medições de nível e 
desvio do sinal piloto de 19 kHz e da 
subportadora de 38 kHz; medição do nível 
de ruído de AM;  monitoração de picos de 
modulação positiva e negativa; 
frequencímetro com indicação de ajuste 
da portadora do canal; medidores de 
níveis de modulação, com indicações em 
escala ou numérica para modulação na 
faixa de 0 a 130%, e para frequência com 
precisão de 1 Hz; Alimentação: 110/220 
Volts; Similar aos modelos TFT, Belar, 
Audemat-Aztec, ou Inovonics 

U 01 

 03 Cabo coaxial bitola de no mínimo 7/8”, 50 
ohms, interligando antena e transmissor, 
de cobre corrugado, isolamento com 
Dielétrico Polietileno, incluído acessórios e 
conectores para interligação completa do 
sistema. Kit de aterramento para linha de 
transmissão. Potência máxima suportada 
de no mínimo 8 kW para 108MHz. 

m 80 

04 Antena de Transmissão para irradiação de 
sinal de Radiodifusão Sonora em FM  
Modelo: Dipolo em anel 
VSWR: 1.10:1 para +/- 200kHz; 
Polarização: circular 
Frequência: a definir na ordem de serviço; 
Ganho mínimo de potência: 2,95 dBd; 
Quantidade de elementos: 04; 
Potência de entrada: mínimo de 5 KW 

U 1 
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05 Serviço de Instalação 
- Todos equipamentos deverão ser 
entregues, instalados, configurados e 
ativados no local especificado na ordem 
de serviço; 
- Adequações elétricas no local do 
transmissor para instalação dos 
equipamentos; 
- Deverão obedecer às orientações dos 
fabricantes dos equipamentos durante a 
instalação e ativação; 
 - Acessórios necessário para instalação e 
ativação deverão ser fornecidos pela 
empresa vencedora; 
- Entrega do manual dos equipamentos, 
rotina de manutenção preventiva e 
demais informações necessárias para 
recuperação das configurações originais 
dos equipamentos, em caso de falha ou 
necessidade de eventual substituição; 
- Entrega ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) da instalação 
emitida por profissional habilitado. 
- Altura do Centro de Irradiação (HCI) e - 
Posicionamento (azimute, elevação) da 
antena de transmissão: A definir na ordem 
de serviço; 

U 1 

 
19. Cada Transmissor deve vir acompanhado de: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNTDE. 

01 Gavetas completas de módulo de 
potência 

U 01 

02 Módulo de controle reserva U 01 

03 Kit de peças, componentes e 
módulos de reposição 
recomendados pelo fabricante, 
incluindo ventoinhas ou bomba 
d’água reserva 

Cj 01 
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15 Fornecimento de Sistema de Transmissão em Frequência Modulada - 
FM, incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de 
testes e garantia de funcionamento pelo período de 36(trinta e seis) 
meses, com potência de 3 kW para ser instalado na região Sudeste, a fim 
de atender a demanda do projeto de expansão de rádios da EBC, com as 
seguintes características técnicas mínimas e composição: 
 
1. Devem estar preparados para operarem simultaneamente no modo 
analógico FM estéreo e digital HD Radio ou DRM, pronto para receber o 
excitador digital no padrão que o Brasil adotar; 
 
2. Potência mínima em modo analógico FM de no mínimo 3 kW para o 
transmissor; 
 
3. Totalmente construídos com tecnologia em estado sólido, estrutura 
modular e de mesma série de fabricação; 
 
4. Nível de potência de saída ajustável de forma contínua no painel frontal 
e por acesso remoto; 
 
5. Circuitos de controle e proteção com indicação e registro de falhas;   
 
6. Controle total no painel frontal e por acesso remoto via interface 
Ethernet / SMNP, com capacidade embarcada de notificações de falhas 
via e-mail; 
 
7. Medições de potência de operação, potência refletida, frequência de 
operação, leitura individual de cada módulo, tensão, corrente, 
temperatura de cada módulo, entre outras; 
 
8. Religamento automático, no caso de falta de energia elétrica; 
 
9. Distribuição de alimentação DC interna com configuração “1:1 com 
correspondência de, no mínimo, uma fonte de alimentação por 
gaveta/módulo de potência RF”, ou, “arranjo de fontes de alimentação 
em paralelo com correspondência de, no mínimo, uma fonte por bloco de 
potência RF de até 2,5 kW”;  
 
10. Controle automático da potência de saída com base nas condições de 
VSWR e de temperatura, com redução da potência; 
 
11. Ventilação forçada por ventiladores ou líquida; 

U 1 
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12. Deve suportar temperaturas de 5 a 45° C a 100% de potência de RF; 
 
13. Conector de saída de RF flange, padrão EIA, 7/8” (50 Ohms);  
 
14. Frequência de operação: a definir na ordem de serviço; 
 
14. Tensão de alimentação: a definir na ordem de serviço; 
 
16. Eficiência energética AC-RF superior a 70%, considerando transmissão 
FM analógica em potência nominal típica; 
 
17. Transmissor com dupla excitação FM, com as seguintes 
características: 
 
a) Configurado para transmissão em modo analógico; 
 
b) Geração de frequências por sintetizador programável; 
 
c) Potência de saída ajustável via controle no painel frontal; 
 
d) Estabilidade de frequência de +/- 200 Hz, ou melhor; 
 
e) Resposta de frequência de áudio: +/- 0,5 dB, de 50 Hz a 15 kHz; 
 
f) Distorção harmônica total na faixa de 50 Hz a 15 kHz menor que 0,1%; 
 
g) Atenuação de harmônicos e espúrios, relativa a portadora principal: 
≥80dB; 
 
h) Nível de ruído de AM menor que 50 dB; 
 
i) Nível de ruído de FM menor que 60 dB; 
 
j) Modulação em frequência, direta sobre o canal, sem frequência 
intermediária; 
 
k) Entradas de áudio:  
 
k.1) Digital padrão AES/EBU com taxas de amostragem de 32 kHz a 96 
kHz;  
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k.2) Analógicas L& R e 
 
k.3) Sinal composto com nível de entrada de 3,5 Vpp para 100% de 
modulação;  
 
l) Entrada para sinais do tipo RDS (Radio Data System); 
 
18. Deve estar incluso no fornecimento: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN QNT 

01 Processador de áudio para rádio FM, com 
as seguintes características: 
1. Processamento de cinco bandas e duas 
bandas para transmissão analógica de FM 
e mídia digital; 
2. Resposta de frequência: +/- 0,10 dB, 2,0 
Hz a 15 kHz. 
3. Interface amigável com configuração, 
ajuste e programação através de visor de 
cristal líquido colorido (LCD) de matriz 
ativa grande (trimestre- VGA), mostrando 
todas as funções de medição da estrutura 
de processamento em uso. 
4. Controle absoluto de modulação de 
pico e de loudness e configurado para 
sistema de transmissão analógico ou 
digital; 
5. Limitação de pré-ênfase para as curvas 
de 50 μs e 75 μs; 
6. Capacidade de configuração de saída 
analógica esquerda / direita e saída digital 
podem ser configuradas pelo usuário para 
saída plana ou com pré-ênfase padrão de 
50μs ou 75μ; 
7. Codificador estéreo integrado com 
processamento de áudio, RDS / RBDS e 
subportadoras;  
8. Separação dos canais do sinal estéreo 
maior que 55 dB, para a faixa de 50 a 
15.000 Hz, e 65 dB típico; 
9. Codificador estéreo com duas saídas de 
sinal FM composto com controle de nível 

UN 01 
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independentes, terminadas em conector 
tipo BNC e suporte a até 30 metros de 
cabo coaxial, e uma saída digital 
multiplexada;  
10. TSD (Total System Distortion (de-
emphase, com 100% modulação): <0.01% 
THD, 20 Hz - 1 kHz, e <0.05% a 15 kHz. 
11. Relação sinal/ruído: ≥ 90 dB, 20 Hz a 
15 kHz de largura de banda, com 
referência a 100% de modulação; 
12. Entradas e saídas de áudio digital 
padrão AES/EBU, terminadas em 
conectores XLR-3; 
13. Entradas e saídas de áudio analógicas L 
& R com nível ajustável, terminadas em 
conectores XLR-3; 
14. Conversão A/D e D/A com resolução 
de 24 bits e 128x de oversampled. 15. 
Entradas SCA analógicas com nível 
ajustável; 
16. Resposta de frequência de áudio de 50 
a 15.000Hz, dentro de +/- 3dB; 
17. Estágios de controle automático de 
ganho (AGC) e de limitador atuantes em 
pelo menos, 03 bandas (graves, médios e 
agudos), com limiares de operação, 
tempos de ataque e de recuperação 
ajustáveis individualmente e em conjunto; 
18. Fontes de alimentação redundantes, 
com entradas de AC 
independentes, de 100 a 240 VCA; 

02 Monitor de modulação para monitorar 
sinais de rádio FM estéreo; faixa de 
sintonia de 88 a 108 MHz com precisão de 
0,1 MHz; nível de entrada admissível de 
50 microvolts a 10 volts RMS; impedância 
de entrada de 50 Ohms (conector tipo 
BNC); saída de áudio estéreo com nível de 
até + 4 dBm sobre 600 Ohms balanceados; 
medições de desvio de ± 75 kHz de 
frequência para 100% de modulação;  
medições de níveis de modulação dos 

U 01 
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sinais L, R, L+R e L-R; medições de nível e 
desvio do sinal piloto de 19 kHz e da 
subportadora de 38 kHz; medição do nível 
de ruído de AM;  monitoração de picos de 
modulação positiva e negativa; 
frequencímetro com indicação de ajuste 
da portadora do canal; medidores de 
níveis de modulação, com indicações em 
escala ou numérica para modulação na 
faixa de 0 a 130%, e para frequência com 
precisão de 1 Hz; Alimentação: 110/220 
Volts; Similar aos modelos TFT, Belar, 
Audemat-Aztec, ou Inovonics 

 03 Cabo coaxial bitola de no mínimo 7/8”, 50 
ohms, interligando antena e transmissor, 
de cobre corrugado, isolamento com 
Dielétrico Polietileno, incluído acessórios e 
conectores para interligação completa do 
sistema. Kit de aterramento para linha de 
transmissão. Potência máxima suportada 
de no mínimo 8 kW para 108MHz. 

m 80 

04 Antena de Transmissão para irradiação de 
sinal de Radiodifusão Sonora em FM  
Modelo: Dipolo; 
VSWR: 1.10:1 para +/- 200kHz; 
Polarização: vertical 
Frequência: a definir na ordem de serviço; 
Ganho mínimo de potência: -0,15 dBd; 
Quantidade de elementos: 01; 
Potência de entrada: mínimo de 5 KW 

U 1 

05 Serviço de Instalação 
- Todos equipamentos deverão ser 
entregues, instalados, configurados e 
ativados no local especificado na ordem 
de serviço; 
- Adequações elétricas no local do 
transmissor para instalação dos 
equipamentos; 
- Deverão obedecer às orientações dos 
fabricantes dos equipamentos durante a 
instalação e ativação; 
 - Acessórios necessário para instalação e 

U 1 
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ativação deverão ser fornecidos pela 
empresa vencedora; 
- Entrega do manual dos equipamentos, 
rotina de manutenção preventiva e 
demais informações necessárias para 
recuperação das configurações originais 
dos equipamentos, em caso de falha ou 
necessidade de eventual substituição; 
- Entrega ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) da instalação 
emitida por profissional habilitado. 
- Altura do Centro de Irradiação (HCI) e - 
Posicionamento (azimute, elevação) da 
antena de transmissão: A definir na ordem 
de serviço; 

 
19. Cada Transmissor deve vir acompanhado de: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNTDE. 

01 Gavetas completas de módulo de 
potência 

U 01 

02 Módulo de controle reserva U 01 

03 Kit de peças, componentes e 
módulos de reposição 
recomendados pelo fabricante, 
incluindo ventoinhas ou bomba 
d’água reserva 

Cj 01 

 
 
 

16 Fornecimento de Sistema de Transmissão em Frequência Modulada - 
FM, incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de 
testes e garantia de funcionamento pelo período de 36(trinta e seis) 
meses, com potência de 5 kW para ser instalado na região Sul, a fim de 
atender a demanda do projeto de expansão de rádios da EBC, com as 
seguintes características técnicas mínimas e composição: 
 
1. Devem estar preparados para operarem simultaneamente no modo 
analógico FM estéreo e digital HD Radio ou DRM, pronto para receber o 
excitador digital no padrão que o Brasil adotar; 
 
2. Potência mínima em modo analógico FM de no mínimo 5 kW para o 

U 1 
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transmissor; 
 
3. Totalmente construídos com tecnologia em estado sólido, estrutura 
modular e de mesma série de fabricação; 
 
4. Nível de potência de saída ajustável de forma contínua no painel frontal 
e por acesso remoto; 
 
5. Circuitos de controle e proteção com indicação e registro de falhas;   
 
6. Controle total no painel frontal e por acesso remoto via interface 
Ethernet / SMNP, com capacidade embarcada de notificações de falhas 
via e-mail; 
 
7. Medições de potência de operação, potência refletida, frequência de 
operação, leitura individual de cada módulo, tensão, corrente, 
temperatura de cada módulo, entre outras; 
 
8. Religamento automático, no caso de falta de energia elétrica; 
 
9. Distribuição de alimentação DC interna com configuração “1:1 com 
correspondência de, no mínimo, uma fonte de alimentação por 
gaveta/módulo de potência RF”, ou, “arranjo de fontes de alimentação 
em paralelo com correspondência de, no mínimo, uma fonte por bloco de 
potência RF de até 2,5 kW”;  
 
10. Controle automático da potência de saída com base nas condições de 
VSWR e de temperatura, com redução da potência; 
 
11. Ventilação forçada por ventiladores ou líquida; 
 
12. Deve suportar temperaturas de 5 a 45° C a 100% de potência de RF; 
 
13. Conector de saída de RF flange, padrão EIA, 7/8” (50 Ohms);  
 
14. Frequência de operação: a definir na ordem de serviço; 
 
14. Tensão de alimentação: a definir na ordem de serviço; 
 
16. Eficiência energética AC-RF superior a 70%, considerando transmissão 
FM analógica em potência nominal típica; 
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17. Transmissor com dupla excitação FM, com as seguintes 
características: 
 
a) Configurado para transmissão em modo analógico; 
 
b) Geração de frequências por sintetizador programável; 
 
c) Potência de saída ajustável via controle no painel frontal; 
 
d) Estabilidade de frequência de +/- 200 Hz, ou melhor; 
 
e) Resposta de frequência de áudio: +/- 0,5 dB, de 50 Hz a 15 kHz; 
 
f) Distorção harmônica total na faixa de 50 Hz a 15 kHz menor que 0,1%; 
 
g) Atenuação de harmônicos e espúrios, relativa a portadora principal: 
≥80dB; 
 
h) Nível de ruído de AM menor que 50 dB; 
 
i) Nível de ruído de FM menor que 60 dB; 
 
j) Modulação em frequência, direta sobre o canal, sem frequência 
intermediária; 
 
k) Entradas de áudio:  
 
k.1) Digital padrão AES/EBU com taxas de amostragem de 32 kHz a 96 
kHz;  
 
k.2) Analógicas L& R e 
 
k.3) Sinal composto com nível de entrada de 3,5 Vpp para 100% de 
modulação;  
 
l) Entrada para sinais do tipo RDS (Radio Data System); 
 
18. Deve estar incluso no fornecimento: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN QNT 

01 Processador de áudio para rádio FM, com 
as seguintes características: 

UN 01 
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1. Processamento de cinco bandas e duas 
bandas para transmissão analógica de FM 
e mídia digital; 
2. Resposta de frequência: +/- 0,10 dB, 2,0 
Hz a 15 kHz. 
3. Interface amigável com configuração, 
ajuste e programação através de visor de 
cristal líquido colorido (LCD) de matriz 
ativa grande (trimestre- VGA), mostrando 
todas as funções de medição da estrutura 
de processamento em uso. 
4. Controle absoluto de modulação de 
pico e de loudness e configurado para 
sistema de transmissão analógico ou 
digital; 
5. Limitação de pré-ênfase para as curvas 
de 50 μs e 75 μs; 
6. Capacidade de configuração de saída 
analógica esquerda / direita e saída digital 
podem ser configuradas pelo usuário para 
saída plana ou com pré-ênfase padrão de 
50μs ou 75μ; 
7. Codificador estéreo integrado com 
processamento de áudio, RDS / RBDS e 
subportadoras;  
8. Separação dos canais do sinal estéreo 
maior que 55 dB, para a faixa de 50 a 
15.000 Hz, e 65 dB típico; 
9. Codificador estéreo com duas saídas de 
sinal FM composto com controle de nível 
independentes, terminadas em conector 
tipo BNC e suporte a até 30 metros de 
cabo coaxial, e uma saída digital 
multiplexada;  
10. TSD (Total System Distortion (de-
emphase, com 100% modulação): <0.01% 
THD, 20 Hz - 1 kHz, e <0.05% a 15 kHz. 
11. Relação sinal/ruído: ≥ 90 dB, 20 Hz a 
15 kHz de largura de banda, com 
referência a 100% de modulação; 
12. Entradas e saídas de áudio digital 
padrão AES/EBU, terminadas em 
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conectores XLR-3; 
13. Entradas e saídas de áudio analógicas L 
& R com nível ajustável, terminadas em 
conectores XLR-3; 
14. Conversão A/D e D/A com resolução 
de 24 bits e 128x de oversampled. 15. 
Entradas SCA analógicas com nível 
ajustável; 
16. Resposta de frequência de áudio de 50 
a 15.000Hz, dentro de +/- 3dB; 
17. Estágios de controle automático de 
ganho (AGC) e de limitador atuantes em 
pelo menos, 03 bandas (graves, médios e 
agudos), com limiares de operação, 
tempos de ataque e de recuperação 
ajustáveis individualmente e em conjunto; 
18. Fontes de alimentação redundantes, 
com entradas de AC 
independentes, de 100 a 240 VCA; 

02 Monitor de modulação para monitorar 
sinais de rádio FM estéreo; faixa de 
sintonia de 88 a 108 MHz com precisão de 
0,1 MHz; nível de entrada admissível de 
50 microvolts a 10 volts RMS; impedância 
de entrada de 50 Ohms (conector tipo 
BNC); saída de áudio estéreo com nível de 
até + 4 dBm sobre 600 Ohms balanceados; 
medições de desvio de ± 75 kHz de 
frequência para 100% de modulação;  
medições de níveis de modulação dos 
sinais L, R, L+R e L-R; medições de nível e 
desvio do sinal piloto de 19 kHz e da 
subportadora de 38 kHz; medição do nível 
de ruído de AM;  monitoração de picos de 
modulação positiva e negativa; 
frequencímetro com indicação de ajuste 
da portadora do canal; medidores de 
níveis de modulação, com indicações em 
escala ou numérica para modulação na 
faixa de 0 a 130%, e para frequência com 
precisão de 1 Hz; Alimentação: 110/220 
Volts; Similar aos modelos TFT, Belar, 

U 01 
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Audemat-Aztec, ou Inovonics 

 03 Cabo coaxial bitola de no mínimo 7/8”, 50 
ohms, interligando antena e transmissor, 
de cobre corrugado, isolamento com 
Dielétrico Polietileno, incluído acessórios e 
conectores para interligação completa do 
sistema. Kit de aterramento para linha de 
transmissão. Potência máxima suportada 
de no mínimo 8 kW para 108MHz. 

m 80 

04 Antena de Transmissão para irradiação de 
sinal de Radiodifusão Sonora em FM;  
Modelo: Dipolo; 
VSWR: 1.10:1 para +/- 200kHz; 
Polarização: vertical; 
Frequência: a definir na ordem de serviço; 
Ganho mínimo de potência: 4,6 dBd; 
Quantidade de elementos: 03; 
Potência de entrada: mínimo de 10 KW 

U 1 

05 Serviço de Instalação 
- Todos equipamentos deverão ser 
entregues, instalados, configurados e 
ativados no local especificado na ordem 
de serviço; 
- Adequações elétricas no local do 
transmissor para instalação dos 
equipamentos; 
- Deverão obedecer às orientações dos 
fabricantes dos equipamentos durante a 
instalação e ativação; 
 - Acessórios necessário para instalação e 
ativação deverão ser fornecidos pela 
empresa vencedora; 
- Entrega do manual dos equipamentos, 
rotina de manutenção preventiva e 
demais informações necessárias para 
recuperação das configurações originais 
dos equipamentos, em caso de falha ou 
necessidade de eventual substituição; 
- Entrega ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) da instalação 
emitida por profissional habilitado. 
- Altura do Centro de Irradiação (HCI) e - 

U 1 
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Posicionamento (azimute, elevação) da 
antena de transmissão: A definir na ordem 
de serviço; 

 
 
19. Cada Transmissor deve vir acompanhado de: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNTDE. 

01 Gavetas completas de módulo de 
potência 

U 01 

02 Módulo de controle reserva U 01 

03 Kit de peças, componentes e 
módulos de reposição 
recomendados pelo fabricante, 
incluindo ventoinhas ou bomba 
d’água reserva 

Cj 01 

 
 
 

17 Fornecimento de Sistema de Transmissão em Frequência Modulada - 
FM, incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de 
testes e garantia de funcionamento pelo período de 36(trinta e seis) 
meses, com potência de 10 kW para ser instalado na região Sul, a fim de 
atender a demanda do projeto de expansão de rádios da EBC, com as 
seguintes características técnicas mínimas e composição: 
 
1. Devem estar preparados para operarem simultaneamente no modo 
analógico FM estéreo e digital HD Radio ou DRM, pronto para receber o 
excitador digital no padrão que o Brasil adotar; 
 
2. Potência mínima em modo analógico FM de no mínimo 10 kW para o 
transmissor; 
 
3. Totalmente construídos com tecnologia em estado sólido, estrutura 
modular e de mesma série de fabricação; 
 
4. Nível de potência de saída ajustável de forma contínua no painel frontal 
e por acesso remoto; 
 
5. Circuitos de controle e proteção com indicação e registro de falhas;   
 
6. Controle total no painel frontal e por acesso remoto via interface 

U 1 
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Ethernet / SMNP, com capacidade embarcada de notificações de falhas 
via e-mail; 
 
7. Medições de potência de operação, potência refletida, frequência de 
operação, leitura individual de cada módulo, tensão, corrente, 
temperatura de cada módulo, entre outras; 
 
8. Religamento automático, no caso de falta de energia elétrica; 
 
9. Distribuição de alimentação DC interna com configuração “1:1 com 
correspondência de, no mínimo, uma fonte de alimentação por 
gaveta/módulo de potência RF”, ou, “arranjo de fontes de alimentação 
em paralelo com correspondência de, no mínimo, uma fonte por bloco de 
potência RF de até 2,5 kW”;  
 
10. Controle automático da potência de saída com base nas condições de 
VSWR e de temperatura, com redução da potência; 
 
11. Ventilação forçada por ventiladores ou líquida; 
 
12. Deve suportar temperaturas de 5 a 45° C a 100% de potência de RF; 
 
13. Conector de saída de RF flange, padrão EIA, 1-5/8” (50 Ohms);  
 
14. Frequência de operação: a definir na ordem de serviço; 
 
14. Tensão de alimentação: a definir na ordem de serviço; 
 
16. Eficiência energética AC-RF superior a 70%, considerando transmissão 
FM analógica em potência nominal típica; 
 
17. Transmissor com dupla excitação FM, com as seguintes 
características: 
 
a) Configurado para transmissão em modo analógico; 
 
b) Geração de frequências por sintetizador programável; 
 
c) Potência de saída ajustável via controle no painel frontal; 
 
d) Estabilidade de frequência de +/- 200 Hz, ou melhor; 
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e) Resposta de frequência de áudio: +/- 0,5 dB, de 50 Hz a 15 kHz; 
 
f) Distorção harmônica total na faixa de 50 Hz a 15 kHz menor que 0,1%; 
 
g) Atenuação de harmônicos e espúrios, relativa a portadora principal: 
≥80dB; 
 
h) Nível de ruído de AM menor que 50 dB; 
 
i) Nível de ruído de FM menor que 60 dB; 
 
j) Modulação em frequência, direta sobre o canal, sem frequência 
intermediária; 
 
k) Entradas de áudio:  
 
k.1) Digital padrão AES/EBU com taxas de amostragem de 32 kHz a 96 
kHz;  
 
k.2) Analógicas L& R e 
 
k.3) Sinal composto com nível de entrada de 3,5 Vpp para 100% de 
modulação;  
 
l) Entrada para sinais do tipo RDS (Radio Data System); 
 
18. Deve estar incluso no fornecimento: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN QNT 

01 Processador de áudio para rádio FM, com 
as seguintes características: 
1. Processamento de cinco bandas e duas 
bandas para transmissão analógica de FM 
e mídia digital; 
2. Resposta de frequência: +/- 0,10 dB, 2,0 
Hz a 15 kHz. 
3. Interface amigável com configuração, 
ajuste e programação através de visor de 
cristal líquido colorido (LCD) de matriz 
ativa grande (trimestre- VGA), mostrando 
todas as funções de medição da estrutura 
de processamento em uso. 

UN 01 



140 

Processo nº 
1166/2019 

 

Folha: 

 

SCS Quadra 08, Edifício Venâncio Shopping, Bloco “B-50/60”, 1º subsolo - CEP 70333-900 
Brasília –DF – Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5300 

 
 

4. Controle absoluto de modulação de 
pico e de loudness e configurado para 
sistema de transmissão analógico ou 
digital; 
5. Limitação de pré-ênfase para as curvas 
de 50 μs e 75 μs; 
6. Capacidade de configuração de saída 
analógica esquerda / direita e saída digital 
podem ser configuradas pelo usuário para 
saída plana ou com pré-ênfase padrão de 
50μs ou 75μ; 
7. Codificador estéreo integrado com 
processamento de áudio, RDS / RBDS e 
subportadoras;  
8. Separação dos canais do sinal estéreo 
maior que 55 dB, para a faixa de 50 a 
15.000 Hz, e 65 dB típico; 
9. Codificador estéreo com duas saídas de 
sinal FM composto com controle de nível 
independentes, terminadas em conector 
tipo BNC e suporte a até 30 metros de 
cabo coaxial, e uma saída digital 
multiplexada;  
10. TSD (Total System Distortion (de-
emphase, com 100% modulação): <0.01% 
THD, 20 Hz - 1 kHz, e <0.05% a 15 kHz. 
11. Relação sinal/ruído: ≥ 90 dB, 20 Hz a 
15 kHz de largura de banda, com 
referência a 100% de modulação; 
12. Entradas e saídas de áudio digital 
padrão AES/EBU, terminadas em 
conectores XLR-3; 
13. Entradas e saídas de áudio analógicas L 
& R com nível ajustável, terminadas em 
conectores XLR-3; 
14. Conversão A/D e D/A com resolução 
de 24 bits e 128x de oversampled. 15. 
Entradas SCA analógicas com nível 
ajustável; 
16. Resposta de frequência de áudio de 50 
a 15.000Hz, dentro de +/- 3dB; 
17. Estágios de controle automático de 
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ganho (AGC) e de limitador atuantes em 
pelo menos, 03 bandas (graves, médios e 
agudos), com limiares de operação, 
tempos de ataque e de recuperação 
ajustáveis individualmente e em conjunto; 
18. Fontes de alimentação redundantes, 
com entradas de AC 
independentes, de 100 a 240 VCA; 

02 Monitor de modulação para monitorar 
sinais de rádio FM estéreo; faixa de 
sintonia de 88 a 108 MHz com precisão de 
0,1 MHz; nível de entrada admissível de 
50 microvolts a 10 volts RMS; impedância 
de entrada de 50 Ohms (conector tipo 
BNC); saída de áudio estéreo com nível de 
até + 4 dBm sobre 600 Ohms balanceados; 
medições de desvio de ± 75 kHz de 
frequência para 100% de modulação;  
medições de níveis de modulação dos 
sinais L, R, L+R e L-R; medições de nível e 
desvio do sinal piloto de 19 kHz e da 
subportadora de 38 kHz; medição do nível 
de ruído de AM;  monitoração de picos de 
modulação positiva e negativa; 
frequencímetro com indicação de ajuste 
da portadora do canal; medidores de 
níveis de modulação, com indicações em 
escala ou numérica para modulação na 
faixa de 0 a 130%, e para frequência com 
precisão de 1 Hz; Alimentação: 110/220 
Volts; Similar aos modelos TFT, Belar, 
Audemat-Aztec, ou Inovonics 

U 01 

 03 Cabo coaxial bitola de no mínimo 1-5/8”, 
50 ohms, interligando antena e 
transmissor, de cobre corrugado, 
isolamento com Dielétrico Polietileno, 
incluído acessórios e conectores para 
interligação completa do sistema. Kit de 
aterramento para linha de transmissão. 
Potência máxima suportada de no mínimo 
15kW para 108MHz. 

m 80 

04 Antena de Transmissão para irradiação de U 1 
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sinal de Radiodifusão Sonora em FM; 
Modelo: Dipolo; 
VSWR: 1.10:1 para +/- 200kHz; 
Polarização: vertical; 
Frequência: a definir na ordem de serviço; 
Ganho mínimo de potência: 5,8 dBd; 
Quantidade de elementos: 04; 
Potência de entrada: mínimo de 15 KW 

05 Serviço de Instalação 
- Todos equipamentos deverão ser 
entregues, instalados, configurados e 
ativados no local especificado na ordem 
de serviço; 
- Adequações elétricas no local do 
transmissor para instalação dos 
equipamentos; 
- Deverão obedecer às orientações dos 
fabricantes dos equipamentos durante a 
instalação e ativação; 
 - Acessórios necessário para instalação e 
ativação deverão ser fornecidos pela 
empresa vencedora; 
- Entrega do manual dos equipamentos, 
rotina de manutenção preventiva e 
demais informações necessárias para 
recuperação das configurações originais 
dos equipamentos, em caso de falha ou 
necessidade de eventual substituição; 
- Entrega ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) da instalação 
emitida por profissional habilitado. 
- Altura do Centro de Irradiação (HCI) e - 
Posicionamento (azimute, elevação) da 
antena de transmissão: A definir na ordem 
de serviço; 

U 1 

 
19. Cada Transmissor deve vir acompanhado de: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNTDE. 

01 Gavetas completas de módulo de 
potência 

U 01 

02 Módulo de controle reserva U 01 
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03 Kit de peças, componentes e 
módulos de reposição 
recomendados pelo fabricante, 
incluindo ventoinhas ou bomba 
d’água reserva 

Cj 01 

 
 
 

18 Fornecimento de Sistema de Transmissão em Frequência Modulada - 
FM, incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de 
testes e garantia de funcionamento pelo período de 36(trinta e seis) 
meses, com potência de 10 kW para ser instalado na região Sul, a fim de 
atender a demanda do projeto de expansão de rádios da EBC, com as 
seguintes características técnicas mínimas e composição: 
 
1. Devem estar preparados para operarem simultaneamente no modo 
analógico FM estéreo e digital HD Radio ou DRM, pronto para receber o 
excitador digital no padrão que o Brasil adotar; 
 
2. Potência mínima em modo analógico FM de no mínimo 10 kW para o 
transmissor; 
 
3. Totalmente construídos com tecnologia em estado sólido, estrutura 
modular e de mesma série de fabricação; 
 
4. Nível de potência de saída ajustável de forma contínua no painel frontal 
e por acesso remoto; 
 
5. Circuitos de controle e proteção com indicação e registro de falhas;   
 
6. Controle total no painel frontal e por acesso remoto via interface 
Ethernet / SMNP, com capacidade embarcada de notificações de falhas 
via e-mail; 
 
7. Medições de potência de operação, potência refletida, frequência de 
operação, leitura individual de cada módulo, tensão, corrente, 
temperatura de cada módulo, entre outras; 
 
8. Religamento automático, no caso de falta de energia elétrica; 
 
9. Distribuição de alimentação DC interna com configuração “1:1 com 
correspondência de, no mínimo, uma fonte de alimentação por 

U 1 
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gaveta/módulo de potência RF”, ou, “arranjo de fontes de alimentação 
em paralelo com correspondência de, no mínimo, uma fonte por bloco de 
potência RF de até 2,5 kW”;  
 
10. Controle automático da potência de saída com base nas condições de 
VSWR e de temperatura, com redução da potência; 
 
11. Ventilação forçada por ventiladores ou líquida; 
 
12. Deve suportar temperaturas de 5 a 45° C a 100% de potência de RF; 
 
13. Conector de saída de RF flange, padrão EIA, 1-5/8” (50 Ohms);  
 
14. Frequência de operação: a definir na ordem de serviço; 
 
14. Tensão de alimentação: a definir na ordem de serviço; 
 
16. Eficiência energética AC-RF superior a 70%, considerando transmissão 
FM analógica em potência nominal típica; 
 
17. Transmissor com dupla excitação FM, com as seguintes 
características: 
 
a) Configurado para transmissão em modo analógico; 
 
b) Geração de frequências por sintetizador programável; 
 
c) Potência de saída ajustável via controle no painel frontal; 
 
d) Estabilidade de frequência de +/- 200 Hz, ou melhor; 
 
e) Resposta de frequência de áudio: +/- 0,5 dB, de 50 Hz a 15 kHz; 
 
f) Distorção harmônica total na faixa de 50 Hz a 15 kHz menor que 0,1%; 
 
g) Atenuação de harmônicos e espúrios, relativa a portadora principal: 
≥80dB; 
 
h) Nível de ruído de AM menor que 50 dB; 
 
i) Nível de ruído de FM menor que 60 dB; 
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j) Modulação em frequência, direta sobre o canal, sem frequência 
intermediária; 
 
k) Entradas de áudio:  
 
k.1) Digital padrão AES/EBU com taxas de amostragem de 32 kHz a 96 
kHz;  
 
k.2) Analógicas L& R e 
 
k.3) Sinal composto com nível de entrada de 3,5 Vpp para 100% de 
modulação;  
 

l) Entrada para sinais do tipo RDS (Radio Data System); 
 
18. Deve estar incluso no fornecimento: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN QNT 

01 Processador de áudio para rádio FM, com 
as seguintes características: 
1. Processamento de cinco bandas e duas 
bandas para transmissão analógica de FM 
e mídia digital; 
2. Resposta de frequência: +/- 0,10 dB, 2,0 
Hz a 15 kHz. 
3. Interface amigável com configuração, 
ajuste e programação através de visor de 
cristal líquido colorido (LCD) de matriz 
ativa grande (trimestre- VGA), mostrando 
todas as funções de medição da estrutura 
de processamento em uso. 
4. Controle absoluto de modulação de 
pico e de loudness e configurado para 
sistema de transmissão analógico ou 
digital; 
5. Limitação de pré-ênfase para as curvas 
de 50 μs e 75 μs; 
6. Capacidade de configuração de saída 
analógica esquerda / direita e saída digital 
podem ser configuradas pelo usuário para 
saída plana ou com pré-ênfase padrão de 
50μs ou 75μ; 

UN 01 
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7. Codificador estéreo integrado com 
processamento de áudio, RDS / RBDS e 
subportadoras;  
8. Separação dos canais do sinal estéreo 
maior que 55 dB, para a faixa de 50 a 
15.000 Hz, e 65 dB típico; 
9. Codificador estéreo com duas saídas de 
sinal FM composto com controle de nível 
independentes, terminadas em conector 
tipo BNC e suporte a até 30 metros de 
cabo coaxial, e uma saída digital 
multiplexada;  
10. TSD (Total System Distortion (de-
emphase, com 100% modulação): <0.01% 
THD, 20 Hz - 1 kHz, e <0.05% a 15 kHz. 
11. Relação sinal/ruído: ≥ 90 dB, 20 Hz a 
15 kHz de largura de banda, com 
referência a 100% de modulação; 
12. Entradas e saídas de áudio digital 
padrão AES/EBU, terminadas em 
conectores XLR-3; 
13. Entradas e saídas de áudio analógicas L 
& R com nível ajustável, terminadas em 
conectores XLR-3; 
14. Conversão A/D e D/A com resolução 
de 24 bits e 128x de oversampled. 15. 
Entradas SCA analógicas com nível 
ajustável; 
16. Resposta de frequência de áudio de 50 
a 15.000Hz, dentro de +/- 3dB; 
17. Estágios de controle automático de 
ganho (AGC) e de limitador atuantes em 
pelo menos, 03 bandas (graves, médios e 
agudos), com limiares de operação, 
tempos de ataque e de recuperação 
ajustáveis individualmente e em conjunto; 
18. Fontes de alimentação redundantes, 
com entradas de AC 
independentes, de 100 a 240 VCA; 

02 Monitor de modulação para monitorar 
sinais de rádio FM estéreo; faixa de 
sintonia de 88 a 108 MHz com precisão de 

U 01 
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0,1 MHz; nível de entrada admissível de 
50 microvolts a 10 volts RMS; impedância 
de entrada de 50 Ohms (conector tipo 
BNC); saída de áudio estéreo com nível de 
até + 4 dBm sobre 600 Ohms balanceados; 
medições de desvio de ± 75 kHz de 
frequência para 100% de modulação;  
medições de níveis de modulação dos 
sinais L, R, L+R e L-R; medições de nível e 
desvio do sinal piloto de 19 kHz e da 
subportadora de 38 kHz; medição do nível 
de ruído de AM;  monitoração de picos de 
modulação positiva e negativa; 
frequencímetro com indicação de ajuste 
da portadora do canal; medidores de 
níveis de modulação, com indicações em 
escala ou numérica para modulação na 
faixa de 0 a 130%, e para frequência com 
precisão de 1 Hz; Alimentação: 110/220 
Volts; Similar aos modelos TFT, Belar, 
Audemat-Aztec, ou Inovonics 

 03 Cabo coaxial bitola de no mínimo 1-5/8”, 
50 ohms, interligando antena e 
transmissor, de cobre corrugado, 
isolamento com Dielétrico Polietileno, 
incluído acessórios e conectores para 
interligação completa do sistema. Kit de 
aterramento para linha de transmissão. 
Potência máxima suportada de no mínimo 
15kW para 108MHz. 

m 80 

04 Antena de Transmissão para irradiação de 
sinal de Radiodifusão Sonora em FM;  
Modelo: Dipolo; 
VSWR: 1.10:1 para +/- 200kHz; 
Polarização: vertical; 
Frequência: a definir na ordem de serviço; 
Ganho mínimo de potência: 7,6 dBd; 
Quantidade de elementos: 06; 
Potência de entrada: mínimo de 15 KW 

U 1 

05 Serviço de Instalação 
- Todos equipamentos deverão ser 
entregues, instalados, configurados e 

U 1 
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ativados no local especificado na ordem 
de serviço; 
- Adequações elétricas no local do 
transmissor para instalação dos 
equipamentos; 
- Deverão obedecer às orientações dos 
fabricantes dos equipamentos durante a 
instalação e ativação; 
 - Acessórios necessário para instalação e 
ativação deverão ser fornecidos pela 
empresa vencedora; 
- Entrega do manual dos equipamentos, 
rotina de manutenção preventiva e 
demais informações necessárias para 
recuperação das configurações originais 
dos equipamentos, em caso de falha ou 
necessidade de eventual substituição; 
- Entrega ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) da instalação 
emitida por profissional habilitado. 
- Altura do Centro de Irradiação (HCI) e - 
Posicionamento (azimute, elevação) da 
antena de transmissão: A definir na ordem 
de serviço; 

 
19. Cada Transmissor deve vir acompanhado de: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNTDE. 

01 Gavetas completas de módulo de 
potência 

U 01 

02 Módulo de controle reserva U 01 

03 Kit de peças, componentes e 
módulos de reposição 
recomendados pelo fabricante, 
incluindo ventoinhas ou bomba 
d’água reserva 

Cj 01 

 
 
 

19 Fornecer e instalar transmissor de ondas médias, em estado sólido, com 
potência de 100 kW, para a Rádio Nacional de Brasília OM 980 kHz, para 
operação no período Noturno no Parque de Transmissão do Rodeador, 

U 01 
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com as seguintes características: 
 
Características dos transmissores: 
 

1) Frequência de operação: 980 kHz para  
 
Tipo de modulação: em amplitude AM com alternativa para operar no 
padrão DRM ou HD Radio; 
 

2) Potência de transmissão: total de 100 kW; 
 

3) Estado sólido: 100% (cem por cento); 
 

4) Transmissão analógica com completa compatibilidade para 
transmissão em sistemas digitais DRM ou HD RÁDIO; 

 
5) Ajuste de nível potência de RF: contínuo ou pelo menos em 03 

(três) níveis discretos ajustáveis de 20 kW a potência nominal; 
 

6) Painel frontal com visor em LCD com indicação de status e erros; 
 

7) Capacidade de modulação: mínimo de 125% de pico positivo à 
potência nominal; 

 
8) Resposta de áudio na potência nominal: melhor do que ± 0,5 dB 

entre 50Hz e 10.000 Hz em relação a 1 kHz; 
 

9) Configuração do estágio de potência: módulos de potência 
deverão ser idênticos e intercambiáveis sem necessidade de 
desativação do transmissor. Deverá ainda ter redundância 
automática dos módulos de potência, sendo que o transmissor 
poderá perder até 10% dos módulos e continuar operando com 
no mínimo 100% de potência com 125% de modulação positiva; 

 
10) Módulos de potência intercambiáveis frontalmente em gavetas 

independentes entre si, sendo possível a troca de cada gaveta 
com o sistema e demais módulos em funcionamento (hot 
swappable ou hot standby); 

 
11) Módulos de potência, fontes de alimentação dos módulos de 

potência, cargas de rejeição e combinadores de potência das 
saídas dos módulos de potência com refrigeração forçada a ar ou 
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a líquido; 
 

12) Impedância de saída de RF: 50 Ohms, flange EIA 4 1/16”, direta ou 
com adaptador; 

 
Excitador de RF e estágios intermediários para cada bloco: duplos e 
acionamento automático entre eles em caso de falha; 
 

13) Estágio de amplificação de potência com proteção de 
temperatura, ausência de RF e curto-circuito de saída; 

 
14) Proteção interna de VSWR e proteção de AC com keylocks; 

 
15) Interface para telemetria com conexão IP para controle e 

monitoração via internet. Incluso software para monitoração e 
comando; 

 
16) Estabilidade de freqüência: deverá ser ± 2 Hz num ambiente 

operacional estável entre 0ºC a 50º C; 
 

17) Emissão de harmônicos e espúrios: Mínimo de 80 dB abaixo da 
portadora a 100 kW; 

 
18) Entrada de áudio: deverá ser ajustável, balanceado, entrada de 

600 Ohms; 
 

19) Compatibilidade para receber sistema de modulação digital: 
deverá possuir uma porta de RF externa. Essa porta também 
deverá permitir conexão a um modulador externo DRM ou 
excitador de rádio HD; 

 
20) Alimentação: trifásica, 380 Volts, ±10%, 60 Hz, ±5%; 

 
21) Fator de potência a potência nominal: >0,92; 

 
22) Temperatura de trabalho: deverá suportar até 40 graus Celsius. 

 
23) Unidade de Sintonia 980 kHz para 100kW, compatível com o 

transmissor fornecido. 
Características dos combinadores 
  

1) Deverá possuir carga de rejeição compatível com a potência de 
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operação do sistema, com operação automática por sensor de 
temperatura e alarme quanto ao nível de rejeição; 

 
2) Deverá possuir chave de RF de transferência de transmissores, de 
acionamento elétrico no painel do combinador, com sistema de 
proteção para a inibir a RF nos transmissores durante a operação da 
mesma, evitando a comutação com potência, de forma a permitir a 
operação TX1+TX2 na antena, TX1 na antena + TX2 na carga e vice-
versa, sem prejuízo das funções de comando e controle de cada 
transmissor; 

 
3) Saída de RF do combinador deverá ser em flange de 4,0” de forma 
a receber trecho de linha rígida Cabo Coaxial de 4,0”, terminada em 
flange também de 4,0 ”, para a ligação ao cabo coaxial de 4”; 

 
4) O combinador não poderá influir em nenhuma das características 
dos transmissores, devendo ter resposta plana e simétrica ao longo das 
bandas laterais de transmissão. 
5)   

Deverá ser fornecida pela CONTRATADA para cada transmissor: 
 

a) 01 (um) medidor de potência Thruline de 200 kW RMS para linha 
de transmissão de 4,0”, com 01 (um) wattímetro remoto FWD/RFL 
com sensor para a faixa de frequência de operação das emissoras; 

 
b) Conectores e adaptadores; 

 
c) 01 (um) medidor e analisador de modulação AM para faixa de 500 

kHz a 1990 kHz, sintetizado, modelo 923 A fabricado pela TFT ou 
similar; 

 
d) 01 (um) processador de áudio para processar sinal analógico e 

digital modelo 9400 fabricado pela ORBAN ou similar; 
 

e) Módulo de potência reserva e kit para manutenção com peças de 
reposição recomendado pelo fabricante; 

 
f) Cabos de AC e Quadro de AC com disjuntor trifásico geral, 

disjuntor trifásico individual para alimentação de cada gabinete / 
fonte de alimentação que compõe o transmissor, tipo classe “C” e 
padrão Siemens. 

Obs.: 
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a) Equipamento deve ter homologação validada pela ANATEL - 
Agência Nacional de Telecomunicações no ato da entrega; 

 
b) O equipamento e seus acessórios deverão ser entregues 
montados, instalados, configurados e testados, com todos os 
acessórios inclusos para seu perfeito funcionamento; 
 

20 Cabo Coaxial Diéletrico a Ar  
 
Diâmetro Externo: 4” 
Baixa Atenuação 
Baixo VSWR 
Potência Média acima de 400 kW para 1.000 kHz 
 
ESTRUTURA 
Condutor Central ( Inner) : Tubo de Cobre 
Dielétrico: Espaçador Elíptico de Polietileno 
Condutor Externo: Cobre Corrugado 
Impedância Característica: 50 OHMS 
Frequência Máxima de Operação: 1,5 GHz 
Capacitância: 70 pF/m 
Indutância: 0,175 µH/m 
 

m 190 

 
Observação¹: A menção a marcas e modelos, quando ocorre, é apenas uma referência para balizar 
o processo licitatório visando ampliar a concorrência, para que mais fornecedores tenham 
conhecimento do tipo de produto desejado, sem, contudo, limitar a esse ou aquele fabricante, pois 
serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao especificado; 
 
Observação²: Deve manter as características e funcionalidades dos transmissores com a 
certificação de homologação emitida pela ANATEL e também dos demais equipamentos, se 
necessário. 
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ENCARTE B 

 
ORÇAMENTO DETALHADO 

 

ITEM EQUIPAMENTO QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 
Transmissor de 30kW em Frequência 
Modulada - FM Rádio Nacional FM em 
Brasília 

1  R$        778.994,94   R$       778.994,94  

2 
Sistema Irradiante para operar em 
Frequência Modulada – FM para Rádio 
FM em Brasília/DF 

1  R$        209.828,92   R$   209.828,92  

3 

Transmissor de Radiodifusão em Ondas 
Curtas 100kW para Rádio Nacional da 
Amazônia em Brasília/DF, destinado a 
operar na faixa de 25 metros, 31 metros 
ou 49 metros 

1  R$   3.559.816,00   R$    3.559.816,00  

4 

Transmissor de Radiodifusão em Ondas 
Curtas 100kW para Rádio Nacional da 
Amazônia em Brasília/DF, destinado a 
operar na faixa de 25 metros, 31 metros 
ou 49 metros 

1  R$    3.559.816,00   R$    3.559.816,00  

5 
Transmissor de 40kW em Frequência 
Modulada - FM para Rádio MEC FM no 
Rio de Janeiro 

1  R$    1.045.776,05   R$    1.045.776,05  

6 
Transmissor de 35kW em Frequência 
Modulada - FM para Rádio Nacional FM 
no Rio de Janeiro 

1  R$        842.377,44   R$      842.377,44  

7 
Transmissor de 3kW em Frequência 
Modulada - FM para Rádio Nacional do 
Alto Solimões em Tabatinga 

1  R$        232.688,41   R$    232.688,41  

8 
Transmissor de 10kW em Frequência 
Modulada - FM para Rádio Nacional FM 
em São Luís/MA 

1  R$        403.036,64   R$    403.036,64  

9 
Sistema Irradiante de Frequência 
Modulada – FM para Rádio Nacional FM 
em São Luís/MA 

1  R$        248.565,93   R$     248.565,93  

10 Processador de áudio para rádio FM 5  R$          35.980,20   R$       179.901,00  

11 

Fornecimento de Sistema de Transmissão 
em Frequência Modulada com potência 
de 5kW para ser instalado na região 
Norte, a fim de atender a demanda do 

1  R$        422.688,99   R$    422.688,99  
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projeto de expansão de rádios da EBC na 
Região Norte 

12 

Fornecimento de Sistema de Transmissão 
em Frequência Modulada com potência 
de 5kW para ser instalado na região 
Nordeste, a fim de atender a demanda do 
projeto de expansão de rádios da EBC 

1  R$        422.688,99   R$    422.688,99  

13 

Fornecimento de Sistema de Transmissão 
em Frequência Modulada com potência 
de 5kW para ser instalado na região 
Nordeste, a fim de atender a demanda do 
projeto de expansão de rádios da EBC 

1  R$        422.688,99   R$     422.688,99  

14 

Fornecimento de Sistema de Transmissão 
em Frequência Modulada com potência 
de 1,5kW para ser instalado na região 
Centro-Oeste, a fim de atender a 
demanda do projeto de expansão de 
rádios da EBC 

1  R$        342.048,83   R$     342.048,83  

15 

Fornecimento de Sistema de Transmissão 
em Frequência Modulada com potência 
de 3kW para ser instalado na região 
Sudeste, a fim de atender a demanda do 
projeto de expansão de rádios da EBC 

1  R$        355.000,00   R$    355.000,00  

16 

Fornecimento de Sistema de Transmissão 
em Frequência Modulada com potência 
de 5kW para ser instalado na região Sul, a 
fim de atender a demanda do projeto de 
expansão de rádios da EBC 

1  R$        422.688,99   R$      422.688,99  

17 

Fornecimento de Sistema de Transmissão 
em Frequência Modulada com potência 
de 10kW para ser instalado na região Sul, 
a fim de atender a demanda do projeto 
de expansão de rádios da EBC 

1  R$        595.000,00   R$      595.000,00  

18 

Fornecimento de Sistema de Transmissão 
em Frequência Modulada com potência 
de 10kW para ser instalado na região Sul, 
a fim de atender a demanda do projeto 
de expansão de rádios da EBC 

1  R$        595.000,00   R$     595.000,00  
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19 

Transmissor de 100kW para radiodifusão 
de sinal em Ondas Médias da Rádio 
Nacional de Brasília em Brasília/DF, com 
operação noturna no Parque de 
Transmissão do Rodeador 

1  R$    1.859.000,00   R$    1.859.000,00  

20 

Cabo Coaxial Dielétrico a ar diâmetro 4,0 
“, impedância 50 ohms, acompanhado de 
Equipamento Desidratador/Pressurizador 
de ar, sílica-gel como elemento 
dessecante, Conector Fêmea EIA 3 1/8”, 
Elemento de Conexão e demais 
acessórios 

190 
m 

 R$           501,16   R$    95.220,40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



156 

Processo nº 
1166/2019 

 

Folha: 

 

SCS Quadra 08, Edifício Venâncio Shopping, Bloco “B-50/60”, 1º subsolo - CEP 70333-900 
Brasília –DF – Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5300 

 
 

 
 
 
 
 

ENCARTE C 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Solução, incluindo 
montagem, instalação, integração, ativação, realização de testes e garantia de funcionamento 
pelo período de 36 (trinta e seis) meses. 
 
DATA DE ABERTURA: _____/_____/2020. 
 
HORÁRIO:    h   min. (horário de Brasília). 
 
 
 

ITEM EQUIPAMENTO QTD VALOR UNTÁRIO VALOR TOTAL 

1 
Transmissor de 30kW em Frequência 
Modulada - FM Rádio Nacional FM em 
Brasília 

1     

2 
Sistema Irradiante para operar em 
Frequência Modulada – FM para Rádio 
FM em Brasília/DF 

1     

3 

Transmissor de Radiodifusão em Ondas 
Curtas 100kW para Rádio Nacional da 
Amazônia em Brasília/DF, destinado a 
operar na faixa de 25 metros, 31 metros 
ou 49 metros 

1     

4 

Transmissor de Radiodifusão em Ondas 
Curtas 100kW para Rádio Nacional da 
Amazônia em Brasília/DF, destinado a 
operar na faixa de 25 metros, 31 metros 
ou 49 metros 

1    

5 
Transmissor de 40kW em Frequência 
Modulada - FM para Rádio MEC FM no 
Rio de Janeiro 

1     

6 
Transmissor de 35kW em Frequência 
Modulada - FM para Rádio Nacional FM 

1     
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no Rio de Janeiro 

7 
Transmissor de 3kW em Frequência 
Modulada - FM para Rádio Nacional do 
Alto Solimões em Tabatinga 

1     

8 
Transmissor de 10kW em Frequência 
Modulada - FM para Rádio Nacional FM 
em São Luís/MA 

1     

9 
Sistema Irradiante de Frequência 
Modulada – FM para Rádio Nacional FM 
em São Luís/MA 

1     

10 Processador de áudio para rádio FM 5     

11 

Fornecimento de Sistema de Transmissão 
em Frequência Modulada com potência 
de 5kW para ser instalado na região 
Norte, a fim de atender a demanda do 
projeto de expansão de rádios da EBC  

1 

    

12 

Fornecimento de Sistema de Transmissão 
em Frequência Modulada com potência 
de 5kW para ser instalado na região 
Nordeste, a fim de atender a demanda 
do projeto de expansão de rádios da EBC 

1 

    

13 

Fornecimento de Sistema de Transmissão 
em Frequência Modulada com potência 
de 5kW para ser instalado na região 
Nordeste, a fim de atender a demanda 
do projeto de expansão de rádios da EBC 

1 

    

14 

Fornecimento de Sistema de Transmissão 
em Frequência Modulada com potência 
de 1,5kW para ser instalado na região 
Centro-Oeste, a fim de atender a 
demanda do projeto de expansão de 
rádios da EBC 

1 

    

15 

Fornecimento de Sistema de Transmissão 
em Frequência Modulada com potência 
de 3kW para ser instalado na região 
Sudeste, a fim de atender a demanda do 
projeto de expansão de rádios da EBC 

1 
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16 

Fornecimento de Sistema de Transmissão 
em Frequência Modulada com potência 
de 5kW para ser instalado na região Sul, a 
fim de atender a demanda do projeto de 
expansão de rádios da EBC 

1 

    

17 

Fornecimento de Sistema de Transmissão 
em Frequência Modulada com potência 
de 10kW para ser instalado na região Sul, 
a fim de atender a demanda do projeto 
de expansão de rádios da EBC 

1 

    

18 

Fornecimento de Sistema de Transmissão 
em Frequência Modulada com potência 
de 10kW para ser instalado na região Sul, 
a fim de atender a demanda do projeto 
de expansão de rádios da EBC 

1 

    

19 

Transmissor de 100kW para radiodifusão 
de sinal em Ondas Médias da Rádio 
Nacional de Brasília em Brasília/DF, com 
operação noturna no Parque de 
Transmissão do Rodeador 

1 

  

20 

Cabo Coaxial Dielétrico a ar diâmetro 4,0 
“, impedância 50 ohms, acompanhado de 
Equipamento Desidratador/Pressurizador 
de ar, sílica-gel como elemento 
dessecante, Conector Fêmea EIA 3 1/8”, 
Elemento de Conexão e demais 
acessórios 

190 m 

  

 
 
 
 
 

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA DADOS BANCÁRIOS 

Validade da proposta: Banco: 

Prazo de Entrega e fornecimento: Agência: 

Prazo de Garantia: Conta-corrente: 

 
 
Das Declarações e demais documentos: 
 
a) Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos, tais como: 
salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, taxas, seguro, transporte, 
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embalagem, acessórios, materiais, serviços de montagem, instalação, configuração, integração e 
ativação e a inteira e exclusiva responsabilidade pelo uso ou emprego de material, equipamento, 
dispositivo, tecnologia, método ou processo desembaraçado, cabendo-lhe todas as obrigações 
derivadas das permissões ou licenças de utilização; 
 
b) Garantia de funcionamento um  período de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, inclusive a 
substituição, desmontagem, montagem e transporte dos equipamentos e acessórios integrantes 
da Solução para fins de reparos durante o período de garantia, e demais despesas necessárias ao 
cumprimento integral do objeto deste Termo de Referência, com a entrega dos Sistemas nos 
locais descritos no Tópico G; 
 
c)Termo de Vistoria ou a Declaração de Dispensa de Vistoria, quando houver, em conformidade 
com os modelos constantes nos Encarte F e Encarte G deste Termo de Referência, impossibilitará, 
sob qualquer hipótese, reclamações posteriores da CONTRATADA, quanto ao desconhecimento 
das condições para a realização do objeto deste Termo de Referência; 
 
d)Exclusivamente para os fornecedores de Transmissores, apresentar “Declaração de que 
entregará juntamente com os Transmissores o certificado de homologação emitido pela ANATEL - 
Agência Nacional de Telecomunicações. O certificado de homologação deverá compreender a 
frequência do canal dos Transmissores fornecidos”; 
 
e)Declaração expressa de que está ciente de que o pagamento de equipamentos de procedência 
estrangeira, somente será efetuado, se a CONTRATADA apresentar juntamente com a Nota 
Fiscal/Fatura, cópias autenticadas ou originais dos seguintes documentos: Declaração de 
Importação - DI, e comprovação de pagamento dos tributos (Imposto de Importação, Imposto 
sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, dentre 
outros), ou seja, a comprovação de nacionalização do bem; 
 
f)Declaração, acompanhada do respectivo comprovante (contrato ou documento equivalente), de 
que a CONTRATADA é fabricante, distribuidor ou representante credenciado e, no caso dos dois 
últimos, de que está autorizado pelo fabricante e que se responsabiliza, quando houver, a 
fornecer, a montar, a instalar, integrar, a ativar, a testar, a treinar e a prestar garantia de 
funcionamento dos itens ofertados; 
 
g)Declaração de que os materiais necessários aos serviços que proporcionem a instalação integral 
dos Sistemas e que não estejam claramente especificados e cotados na proposta serão 
considerados como parte integrante dos serviços de instalação; 
 
h) Declaração expressa de que os equipamentos propostos com os respectivos acessórios que o 
integram são novos e de primeiro uso, são fabricados em série, não serão produzidos com 
características exclusivas, materiais diferenciados ou adaptações feitas para adequação a este 
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Termo de Referência, garantindo assim a manutenção preventiva e corretiva durante o período de 
garantia e a reposição de peças compatíveis; 
 
i)Declaração de que fornecerá todo e qualquer acessório e executará todo e qualquer serviço não 
previsto nas especificações, mas que se façam necessários ao correto funcionamento dos Sistemas 
ofertados exigidas neste Termo de Referência; 
 
j) Declaração de que durante o período de garantia de funcionamento, as despesas com o 
transporte para o atendimento das condições previstas neste Termo de Referência, correrão por 
conta da CONTRATADA, não cabendo à EBC quaisquer ônus adicionais; 
 
k) Declaração de que entre os sócios que integram a composição societária da CONTRATADA não 
há empregados do quadro de pessoal da EBC, e nem exercem função de confiança, função de 
dirigente, ou que seja responsável pela presente licitação, nos termos do art. 26 do Regulamento 
Interno de Licitações e Contrato da EBC; 
 
l)Declaração expressa de que concorda, expressa e integralmente, com os termos e condições de 
contratação do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Empresa Brasil de Comunicação 
S/A – EBC e da Lei nº 13.303/2016, disponível no seguinte endereço eletrônico: www.ebc.com.br, 
no link acesso à informação, em seguida legislação e normas; 
 
m)Declaração expressa, no caso de microempresa e de empresa de pequeno porte, de que se 
enquadra como beneficiária da Lei Complementar nº 123 de 2006, e que está excluída das 
vedações impostas no § 4º, do art. 3º desse dispositivo legal; 
 
n)Declaração de que está legalmente estabelecido e que explora ramo de atividade pertinente e 
compatível com o objeto deste Edital e anexos. 
 

DADOS DA LICITANTE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (*) 

Razão Social: Nome: 

CNPJ (MF): Cargo / Função: 

Endereço: Profissão: 

CEP: CPF / MF no 

Telefone / Fax: RG no .............................Expedido por: .......... 

E-mail: Natural de: 

Cidade: Estado civil: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Endereço: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Telefone / Fax: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx E-mail: 

 
 

______________, de ________________ de 2020. 

http://www.ebc.com.br/
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(Local e Data) 
 

_______________________________________ 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação Completa) 
(Nº do RG do declarante) 

OBSERVAÇÕES: 
 
a) (*) dados do representante legal para fins de apresentação da proposta e da assinatura do 
contrato; 
 
b) A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, sem rasuras, datada e assinada pelo 
Representante Legal da LICITANTE ou pelo procurador devidamente credenciado. A comprovação 
da representação da LICITANTE dar-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de 
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da LICITANTE, que 
deverá ser apresentada juntamente com a proposta. 

 
b.1) Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da CONTRATADA, deverá 
apresentar juntamente com a proposta cópia autenticada do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
b.2) No caso da LICITANTE se fizer representado com a procuração particular, esta 
deverá ser apresentada juntamente com a proposta, acompanhada de cópia do contrato 
social da LICITANTE com firma reconhecida e autenticada em Cartório. 

 
c) A proposta deverá conter: 

 
c.1.) Dados da empresa tais como: razão social, número do CNPJ, inscrição estadual / distrital 
/ municipal, endereço completo, número de telefone e fac-símile, sítio da internet e 
endereço eletrônico (se aplicáveis), banco, agência e número da conta corrente para onde 
deverá ser emitida a ordem bancária, data e assinatura do responsável legal; 
 
c.2.) Descrição detalhada do objeto ofertado contendo: Marca, modelo, referência, este 
último se houver, país de origem, descrição detalhada das características técnicas dos 
Sistemas para cada item, cotados, e acessórios, conforme especificações e quantidades 
constantes do Encarte A e modelo de proposta para cotação de preços.  
 

c.2.1.) Os equipamentos/itens de sistema oferecidos deverão ser novos e de primeiro 
uso, fabricados em série, não podendo ser fabricados com características exclusivas ou 
adaptações feitas para adequação a este Termo de Referência, garantindo assim a 
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reposição de peças e componentes. Deverá ainda, ser entregue devidamente 
acondicionado, em caixa lacrada, de forma a permitir a completa segurança no 
transporte; 

 
c.3.) O valor unitário, o valor total, e o valor total global de cada Item dos Sistemas 
ofertados, fixos e irreajustáveis, expressos em reais, compreendendo todos os custos diretos 
e indiretos necessários à perfeita execução do fornecimento, com a entrega, montagem, 
instalação, integração, ativação e demais obrigações, objeto deste Termo de Referência, nos 
locais descritos no Tópico G; 

 
c.3.1.) Os preços deverão ser apresentados em planilhas com detalhamento dos 
valores dos Sistemas, acessórios e dos serviços relativos à montagem, instalação, 
integração, ativação e demais obrigações, objeto deste Termo de Referência; 
 

c.4.) Prazo de validade das propostas que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias 
corridos, contados da data de sua apresentação; 
 
c.5.) Prazo de entrega, instalação, montagem, integração, ativação e realização de testes 
para aferição de desempenho dos equipamentos, e conforme o caso, a realização do 
treinamento técnico e operacional, não poderá ser superior as datas descritas no Tópico F.1., 
a contar da data de início da vigência do instrumento contratual; 

 
c.6.) Prazo de garantia de funcionamento, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, conforme 
estipulado no Tópico N deste Termo de Referência, a contar da data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo; 
 
c.7.) Documentação técnica do fabricante que comprove o atendimento das especificações 
dos equipamentos que compõem os equipamentos e os sistemas cotados, constantes no 
Encarte A. Considera-se documentação oficial do fabricante: 

 
c.7.1.) Catálogo, folder, certificado ou manual elaborado pelo fabricante; ou 
 
c.7.2.) Documento extraído de consulta realizada pela Internet na página oficial do 
fabricante, devendo, nesse caso, ser indicado o endereço eletrônico do fabricante com 
menção à página de que consta a informação apresentada; 
 
c.7.3.) Caso a CONTRATADA não disponha de catálogos, folders, impressos ou 
publicações originais do fabricante quanto às especificações técnicas dos produtos, 
deverá apresentar declaração do fabricante em que constem as especificações, 
preferencialmente em língua portuguesa. Se for apresentada declaração em outro 
idioma, esta deverá vir acompanhada de tradução para a língua portuguesa; 
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c.7.3.1.) Poderão ser apresentados em língua inglesa os catálogos e folders do 
fabricante com especificações técnicas; 
 

c.8.) Deverão, ainda, serem juntados à proposta: 
 
c.8.1.) Cronograma detalhado com prazos de fabricação, de entrega, de montagem, de 
instalação, de integração e de ativação dos Sistemas, inclusive as demais obrigações, 
objeto deste Termo de Referência; 
 

d)Todos os dados indicados neste modelo de proposta devem constar da proposta da 
CONTRATADA. Cabe à CONTRATADA complementar a proposta com as demais exigências 
previstas no Edital e anexos. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2020 

 
ENCARTE D 

 
DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 
...................................................................(Razão Social), inscrita no CNPJ sob o n° (MATRIZ) 
..........................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)................................................................................................ portador(a) da Carteira de 
Identidade - RG nº................................................. e do CPF nº...................................DECLARA que: 
 
I – Não está impedida de participar de licitações e de ser CONTRATADA pela EBC; 
 
II – Não possui administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social 
que seja diretor ou empregado da EBC; 
 
III – Não está suspensa de participar em licitação e nem de contratar com a EBC; 
 
IV – Não está declarada inidônea pela União; 
 
V – Não é constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 
 
VI – Não possui administrador na condição de sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada 
inidônea; 
 
VII – Não é constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedida, ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 
 
VIII – Não possui administrador que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 
 
IX – Não possui no quadro de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma 
natureza, de empresa declarada inidônea; 
 
X – Não possui relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com dirigente da EBC, empregado 
da EBC cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação 
e/ou autoridade do ente público a que a EBC esteja vinculada; 
 
XI – Não é sócio de empresa que tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo 
com a EBC há menos de 06 (seis) meses; 
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XII - Nos preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, taxas e impostos, de 
qualquer natureza que possam incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto a ser contratado, 
tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, 
embalagem instalação, configuração, ativação, testes, treinamento, testes, suporte técnico, 
manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de partes e peças dos equipamentos, 
deslocamento, hospedagem e alimentação dos técnicos e instrutores, inclusive com a 
desmontagem, montagem, substituição durante eventuais consertos e transporte para fins de 
reparos ou de substituição integral do equipamento durante o período de vigência do contrato, 
dentre outros; 
 
XIII – Assume a responsabilidade exclusiva sobre a quitação de encargos trabalhistas e sociais 
decorrentes do contrato; 
 
XIV - Garante a qualidade dos serviços prestados durante a vigência do Contrato; 
 
XV - Concorda, expressa e integralmente, com os termos e condições de contratação do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC da Empresa Brasil de Comunicação SA – EBC 
e da Lei nº 13.303/2016, disponível no seguinte endereço eletrônico: www.ebc.com.br, no link 
acesso à informação, em seguida legislação e normas. 

 
 

______________, de ________________ de 2020. 
(Local e Data) 

 
 

______________________________________ 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação Completa) 
(Nº do RG do declarante) 
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ENCARTE E 

 
MODELO DE TERMO DE GARANTIA DO OBJETO 

 
A empresa < inserir a razão social da empresa >, CNPJ nº. < inserir o nº do CNPJ da empresa >, 
DECLARA que durante o período estabelecido no Termo de Referência, Anexo I do Pregão 
Eletrônico SRP nº _____/2020, de 36 (trinta e seis) meses, contados da data de emissão do Termo 
Recebimento Definitivo pela Comissão de Recebimento constituída pela EBC, cumprirá fielmente 
todas as exigências contidas no instrumento convocatório para fornecimento do (item) XXXXXX,  
nas dependências da EBC, situada (ENDEREÇO), relativas às obrigações decorrentes da garantia de 
funcionamento, nos termos estabelecidos no Tópico N do Termo de Referência, a ser prestada nos 
locais onde os mesmos forem instalados, que se encontram discriminados na Nota Fiscal nº. < 
inserir o número da NF >, e abaixo relacionados: < descrição básica dos equipamentos, com 
respectivos números de série>. 
 
 
Nome do Representante Legal: __________________________________________________ 
 
Cargo do Representante Legal: __________________________________________________ 
 
Identificação do Representante Legal: 
 
RG nº. ________________________,   
 
CPF nº. ________________________. 
 

Local e Data: _______________, _____ de _______________ de _____. 
 
 
 

(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
(Identificação Completa) 
(Nº do RG do declarante) 
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ENCARTE F 
 

MODELO DE TERMO DE VISTORIA 
 

Referência: Edital do Pregão Eletrônico nº  _____________ 
 

Data de abertura: ______________ 
 

Nome do Licitante: ____________________________________________ 
 

A empresa (Razão Social) ______________________________________________, por meio do seu 
responsável técnico, RG no ___________________ efetuou vistoria nas instalações da EBC, situada 
(ENDEREÇO), para vistoriar previamente os locais de montagem, instalação e ativação do conjunto de 
equipamentos referentes ao fornecimento do Item ___, ___________ objeto deste Termo de Referência, 
suas complexidades e outras informações que julgar necessárias para o cumprimento integral de suas 
obrigações e elaboração de proposta. 
 
DECLARA que tem pleno conhecimento das tarefas a serem executadas, suas complexidades e logísticas 
envolvidas, bem como das demais responsabilidades, mediante inspeção e coleta de informações, dados, 
elementos e despesas que possam vir a influir direta ou indiretamente no valor do fornecimento com 
montagem, instalação, integração, ativação, realização de testes para aferição de desempenho e garantia 
de funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses dos Sistemas e Equipamentos ofertados e 
demais itens porventura necessários à vistoria, para participação na licitação em referência, conforme 
prevê o Tópico Q deste Termo de Referência, comprovando que o Licitante vistoriou os locais de instalação 
e tomou ciência de todas as informações necessárias à elaboração da proposta; 
 
Declara ainda que todas as dúvidas foram sanadas, não havendo nenhum comentário ou dúvida em relação 

às condições do local do fornecimento a ser concretizado. 
 

______________, de ________________ de 2020. 
(Local e Data) 

 

______________________________________ 
(Representante da CONTRATADA) 

(Identificação Completa) 
(Nº do RG do declarante) 

 
Representante da EBC - DF  Representante da EBC - RJ 

(Devidamente identificado)  (Devidamente identificado) 
 

Representante da EBC - SP 
(Devidamente identificado) 

 

Observação: 
Os Licitantes devem agendar as visitas com os Empregados da EBC, para cada unidade da Empresa, 
nos horários das 9h00 às 12h00 e 14h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, com antecedência 
mínima de 02 (dois) dias úteis antes da data prevista para abertura da licitação.
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ENCARTE G 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA 

 
Referência: Edital do Pregão Eletrônico no ____/20___ 
 
Data de abertura: ___/___/20___ 
 
 
Nome do Proponente: ____________________________________________ 
 
A empresa (Razão Social) ______________________________________________, neste ato 
representada pelo Senhor __________________________, portador da RG no 
___________________, expedida pela _______, declara que optou por não realizar vistorias nas 
instalações da EBC, assumindo, incondicionalmente, a responsabilidade pela entrega dos 
equipamentos, bem como das condições locais para o cumprimento das obrigações a serem 
contratadas e SE COMPROMETE a fazer o fornecimento dos Sistemas e Equipamentos ________, 
incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de testes e garantia de 
funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses, nas dependências da EBC no endereço 
__________, tudo em plena conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas neste 
Termo de Referência, inclusive sem qualquer alteração da sua proposta de preços. 
 

______________, de ________________ de 2020. 
(Local e Data) 

 
______________________________________ 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação Completa) 
(Nº do RG do declarante) 
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ENCARTE H 

 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
Em atendimento ao disposto no Tópico K do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico SRP nº 005/2020, declaramos que é responsável técnico pela execução dos serviços de 
montagem, instalação, integração, ativação, realização de testes e garantia de funcionamento 
pelo período de 36 (trinta e seis) meses do (item) XXXXXXXX, nas dependências da EBC, 
(ENDEREÇO). 
 
 
Local/Data, _____ de ____________________ de 2020. 
 
 
Nome do responsável técnico (conforme ART registrada em CREA): _____________________ 
 
CREA no: ____________________________________________________________________ 
 
Assinatura do responsável técnico: ________________________________________________ 

 
 
 

_____________________________________ 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação Completa) 
(Nº do RG do declarante) 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 

 

ANEXO II 
 

ESCLARECIMENTO SOBRE A APLICAÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS E FATORES DE 
EQUALIZAÇÃO POR ITEM 

 
O diferencial de alíquota do ICMS é a diferença entre alíquota interna e a 

interestadual, devida ao estado do adquirente, em operações interestaduais, realizadas entre 
contribuintes, nas aquisições de bens (de consumo ou de ativo permanente). 

 
A EBC na qualidade de contribuinte é, nos casos em que a legislação assim define, 

responsável pelo recolhimento desse diferencial. 
 
O valor relativo a este diferencial de alíquota de ICMS deve ser considerado para efeito 

de comparação do menor custo de aquisição para a EBC. 
 
 

METODOLOGIA E APLICAÇÃO DO CÁLCULO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS 
 

O objetivo deste Anexo é apresentar a metodologia e aplicação do cálculo de 
diferencial de alíquota de ICMS nos pregões eletrônicos promovidos pela EBC e operacionalizado 
pelo Sistema Comprasnet. 

 
Destaca-se que a metodologia empregada pela EBC para aplicação do diferencial de 

alíquota de ICMS em suas licitações, são aquelas que foram incorporadas no Sistema Comprasnet, 
desde 2012. Isso significa dizer que – a partir do lançamento do pregão no Sistema Comprasnet 
para aquisição de bens com julgamento equalizado considerando o diferencial de alíquota de ICMS 
– o sistema se encarrega de efetuar todos os cálculos e apresentá-los numa forma amigável aos 
usuários, não sendo necessária, portanto, a realização de qualquer operação envolvendo cálculo 
do diferencial de alíquota de ICMS por parte dos Licitantes ou dos Pregoeiros. Desse modo, o 
presente Anexo se reveste de um caráter de esclarecimento, procurando tornar transparente a 
metodologia e os cálculos de diferencial de ICMS que ocorrerão no transcorrer da licitação. 
 
 

ESCLARECIMENTOS SOBRE O CÁLCULO DE DIFERENCIAL DE ICMS 
 
Conceitos e fórmulas referentes ao diferencial de alíquota de ICMS e suas implicações 

nas licitações promovidas pela EBC. 
 
No âmbito da EBC, o ICMS incide sobre aquisição de bens procedentes de diferentes 

Estados, destinados a uso e consumo ou ativo permanente, pelo diferencial de alíquota 
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correspondente à diferença a maior entre a alíquota interna utilizada no Estado destinatário e a 
interestadual aplicável ao Estado de origem. 

 

Diferencial de ICMS (A) = Alíquota Interna (B) – Alíquota Interestadual (C) 
 
(B) Alíquota Interna do ICMS do Estado de destino do item a ser adquirido; 
 
(C) Alíquota Interestadual do Estado de origem para o Estado de destino do item 
a ser adquirido. 

 
 
A base de cálculo para obtenção do valor do ICMS é o valor da operação de aquisição 

na Unidade Federada de origem, constante no documento fiscal, acrescido do valor do Importo 
sobre Produtos Industrializados (IPI) e de valores do frete e de outras despesas transferidas ao 
adquirente. 

 

Valor com Diferencial de ICMS (F) = D + E 
 
(D) Valor do diferencial de ICMS: valor a ser recolhido pela EBC; 
 
Valor sem diferencial de ICMS: é base de cálculo, ou seja, o valor da operação de 
aquisição na Unidade Federada de origem, constante do documento fiscal, 
acrescido do valor do IPI, de valores do frete e de outras despesas transferidas 
ao adquirente. 

 
 
Considerando que a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquota de 

ICMS cabe à EBC, nas hipóteses em que se evidenciam tal obrigação tributária, essa circunstância 
sempre é levada em consideração para fins de comparação das propostas mais vantajosas nas 
aquisições realizadas pela Empresa. Portanto, para a EBC é considerada mais vantajosa a proposta 
(e os lances) cujo valor com diferencial de ICMS for menor. 

 
 

Valor do Diferencial de ICMS (D) = A x Valor sem Diferencial de ICMS (E) – Alíquota 
Interestadual (C) 
 
(D) Valor do diferencial de ICMS: valor a ser recolhido pela EBC; 
 
Valor com diferencial de ICMS: valor de referência para a seleção das melhores 
propostas e melhores lances. 
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O “Fator de Equalização” concebido no Sistema Comprasnet, permite a conversão 
direta, mediante uma simples multiplicação do valor sem diferencial do ICMS(E) para o valor com 
diferencial de ICMS(F). Fatores de equalização são gerados -= a cada licitação e específicos por lotes 
– para cada um dos 26 (vinte e seis) Estados da Federação e do Distrito Federal, onde possa estar a 
origem do bem a ser adquirido. Para a geração dos fatores de equalização são consideradas, para 
cada possível Estado de origem (constante do documento fiscal), as alíquotas (interna e 
interestadual) de ICMS para os Estados de destino, levando em conta as respectivas quantidades 
dos bens a serem adquiridos. 

 
O Licitante terá condições de visualizar na tela do Sistema Comprasnet o preço por ele 

ofertado sem o diferencial de alíquota de ICMS e o preço equalizado pelo Sistema considerando 
esse diferencial. 

 
A proposta a ser inserida no Sistema Comprasnet deverá ser o preço do item sem 

considerar o diferencial de alíquota de ICMS. Da mesma forma a proposta definitiva deverá ser 
apresentada com o valor do lance ofertado pelo Licitante, ou negociado com o Pregoeiro, sem o 
diferencial de alíquota de ICMS, cabendo à EBC o recolhimento desse diferencial. 

 
Os fatores de equalização, bem como as tabelas de alíquotas de ICMS (a partir das 

quais os fatores foram gerados) – para cada um dos itens que compõem cada licitação – 
encontram-se, na sequência, deste Anexo. 
 

 
FATORES DE EQUALIZAÇÃO E TABELA DE ALÍQUOTAS DE ICMS 

 

ITEM 1 - Fornecimento Transmissor de 30kW em Frequência Modulada - FM, incluindo 
montagem, instalação, integração, ativação, realização de testes e garantia de 
funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para o canal 241 (duzentos e 
quarenta e um) da Rádio Nacional FM, em Brasília/DF. 
 

Alíquota Integral: 
18% 

UF: 
DF 

NCM Nº:  
85255019   

Data do Fator de Equalização: 
25/10/2019 11.59.22 

ALÍQUOTAS ESTADUAIS 

UF 
ALIQUOTA 

ESTADUAL (%) 
FATOR DE EQUALIZAÇÃO 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

AL 12,00 % 1.06000000000000000 

AM 12,00 % 1.06000000000000000 
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AP 12,00 % 1.06000000000000000 

BA 12,00 % 1.06000000000000000 

CE 12,00 % 1.06000000000000000 

DF 18,00 % 1.00000000000000000 

ES 12,00 % 1.06000000000000000 

GO 12,00 % 1.06000000000000000 

MA 12,00 % 1.06000000000000000 

MG 7,00 % 1.11000000000000000 

MS 12,00 % 1.06000000000000000 

MT 12,00 % 1.06000000000000000 

PA 12,00 % 1.06000000000000000 

PB 12,00 % 1.06000000000000000 

PE 12,00 % 1.06000000000000000 

PI 12,00 % 1.06000000000000000 

PR 7,00 % 1.11000000000000000 

RJ 7,00 % 1.11000000000000000 

RN 12,00 % 1.06000000000000000 

RO 12,00 % 1.06000000000000000 

RR 12,00 % 1.06000000000000000 

RS 7,00 % 1.11000000000000000 

SC 7,00 % 1.11000000000000000 

SE 12,00 % 1.06000000000000000 

SP 7,00 % 1.11000000000000000 

TO 12,00 % 1.06000000000000000 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

 

ITEM 02 - Fornecimento de Sistema Irradiante de Frequência Modulada - FM, incluindo 
montagem, instalação, integração, ativação, realização de testes e garantia de 
funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para o canal 241 (duzentos e 
quarenta e um) da Rádio Nacional FM, em Brasília/DF. 



174 

Processo nº 
1166/2019 

 

Folha: 

 

SCS Quadra 08, Edifício Venâncio Shopping, Bloco “B-50/60”, 1º subsolo - CEP 70333-900 
Brasília –DF – Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5300 

 
 

 

Alíquota Integral: 
12% 

UF: 
DF 

NCM Nº:  
85291019   

Data do Fator de Equalização: 
25/10/2019 12.02.57 

ALÍQUOTAS ESTADUAIS 

UF 
ALIQUOTA 

ESTADUAL (%) 
FATOR DE EQUALIZAÇÃO 

AC 12,00 % 1.00000000000000000 

AL 12,00 % 1.00000000000000000 

AM 12,00 % 1.00000000000000000 

AP 12,00 % 1.00000000000000000 

BA 12,00 % 1.00000000000000000 

CE 12,00 % 1.00000000000000000 

DF 12,00 % 1.00000000000000000 

ES 12,00 % 1.00000000000000000 

GO 12,00 % 1.00000000000000000 

MA 12,00 % 1.00000000000000000 

MG 7,00 % 1.05000000000000000 

MS 12,00 % 1.00000000000000000 

MT 12,00 % 1.00000000000000000 

PA 12,00 % 1.00000000000000000 

PB 12,00 % 1.00000000000000000 

PE 12,00 % 1.00000000000000000 

PI 12,00 % 1.00000000000000000 

PR 7,00 % 1.05000000000000000 

RJ 7,00 % 1.05000000000000000 

RN 12,00 % 1.00000000000000000 

RO 12,00 % 1.00000000000000000 

RR 12,00 % 1.00000000000000000 
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RS 7,00 % 1.05000000000000000 

SC 7,00 % 1.05000000000000000 

SE 12,00 % 1.00000000000000000 

SP 7,00 % 1.05000000000000000 

TO 12,00 % 1.00000000000000000 

 

ITEM 03 - Fornecer e instalar Transmissor de Radiodifusão Sonora em Ondas Curtas, com 
transmissão em modo analógico AM e digital no padrão DRM, com potência 
analógica/digital de 100 kW, com frequência de operação controlada por sintetizador, 
para operação na faixa de 25 metros, 31 metros ou 49 metros no Parque de Transmissores 
do RODEADOR, em Brasília/DF. 

 

Alíquota Integral: 
18% 

UF: 
DF 

NCM Nº:  
85255019   

Data do Fator de Equalização:  
25/10/2019 12.14.22 

ALÍQUOTAS ESTADUAIS 

UF 
ALIQUOTA 

ESTADUAL (%) 
FATOR DE EQUALIZAÇÃO 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

AL 12,00 % 1.06000000000000000 

AM 12,00 % 1.06000000000000000 

AP 12,00 % 1.06000000000000000 

BA 12,00 % 1.06000000000000000 

CE 12,00 % 1.06000000000000000 

DF 18,00 % 1.00000000000000000 

ES 12,00 % 1.06000000000000000 

GO 12,00 % 1.06000000000000000 

MA 12,00 % 1.06000000000000000 

MG 7,00 % 1.11000000000000000 

MS 12,00 % 1.06000000000000000 

MT 12,00 % 1.06000000000000000 
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PA 12,00 % 1.06000000000000000 

PB 12,00 % 1.06000000000000000 

PE 12,00 % 1.06000000000000000 

PI 12,00 % 1.06000000000000000 

PR 7,00 % 1.11000000000000000 

RJ 7,00 % 1.11000000000000000 

RN 12,00 % 1.06000000000000000 

RO 12,00 % 1.06000000000000000 

RR 12,00 % 1.06000000000000000 

RS 7,00 % 1.11000000000000000 

SC 7,00 % 1.11000000000000000 

SE 12,00 % 1.06000000000000000 

SP 7,00 % 1.11000000000000000 

TO 12,00 % 1.06000000000000000 

 
 

ITEM 04 - Fornecer e instalar Transmissor de Radiodifusão Sonora em Ondas Curtas, com 
transmissão em modo analógico AM e digital no padrão DRM, com potência 
analógica/digital de 100 kW, com frequência de operação controlada por sintetizador, 
para operação na faixa de 25 metros, 31 metros ou 49 metros no Parque de Transmissores 
do RODEADOR, em Brasília/DF. 
 

 

Alíquota Integral: 
18% 

UF: 
DF 

NCM Nº:  
85255019   

Data do Fator de Equalização: 
25/10/2019 12.23.00 

ALÍQUOTAS ESTADUAIS 

UF 
ALIQUOTA 

ESTADUAL (%) 
FATOR DE EQUALIZAÇÃO 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

AL 12,00 % 1.06000000000000000 

AM 12,00 % 1.06000000000000000 
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AP 12,00 % 1.06000000000000000 

BA 12,00 % 1.06000000000000000 

CE 12,00 % 1.06000000000000000 

DF 18,00 % 1.00000000000000000 

ES 12,00 % 1.06000000000000000 

GO 12,00 % 1.06000000000000000 

MA 12,00 % 1.06000000000000000 

MG 7,00 % 1.11000000000000000 

MS 12,00 % 1.06000000000000000 

MT 12,00 % 1.06000000000000000 

PA 12,00 % 1.06000000000000000 

PB 12,00 % 1.06000000000000000 

PE 12,00 % 1.06000000000000000 

PI 12,00 % 1.06000000000000000 

PR 7,00 % 1.11000000000000000 

RJ 7,00 % 1.11000000000000000 

RN 12,00 % 1.06000000000000000 

RO 12,00 % 1.06000000000000000 

RR 12,00 % 1.06000000000000000 

RS 7,00 % 1.11000000000000000 

SC 7,00 % 1.11000000000000000 

SE 12,00 % 1.06000000000000000 

SP 7,00 % 1.11000000000000000 

TO 12,00 % 1.06000000000000000 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

 
 

ITEM 05 - Fornecimento de Transmissor de 40kW em Frequência Modulada - FM, incluindo 
montagem, instalação, integração, ativação, realização de testes e garantia de 
funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para o canal 257 (duzentos e 
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sessenta) da Rádio MEC FM, no Rio de Janeiro/RJ. 
 

Alíquota Integral: 
18% 

UF: 
DF 

 

NCM Nº:  
85255019 

Data do Fator de Equalização: 
25/10/2019 12.30.12 

ALÍQUOTAS ESTADUAIS 

UF 
ALIQUOTA 

ESTADUAL (%) 
FATOR DE EQUALIZAÇÃO 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

AL 12,00 % 1.06000000000000000 

AM 12,00 % 1.06000000000000000 

AP 12,00 % 1.06000000000000000 

BA 12,00 % 1.06000000000000000 

CE 12,00 % 1.06000000000000000 

DF 18,00 % 1.00000000000000000 

ES 12,00 % 1.06000000000000000 

GO 12,00 % 1.06000000000000000 

MA 12,00 % 1.06000000000000000 

MG 7,00 % 1.11000000000000000 

MS 12,00 % 1.06000000000000000 

MT 12,00 % 1.06000000000000000 

PA 12,00 % 1.06000000000000000 

PB 12,00 % 1.06000000000000000 

PE 12,00 % 1.06000000000000000 

PI 12,00 % 1.06000000000000000 

PR 7,00 % 1.11000000000000000 

RJ 7,00 % 1.11000000000000000 

RN 12,00 % 1.06000000000000000 

RO 12,00 % 1.06000000000000000 
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RR 12,00 % 1.06000000000000000 

RS 7,00 % 1.11000000000000000 

SC 7,00 % 1.11000000000000000 

SE 12,00 % 1.06000000000000000 

SP 7,00 % 1.11000000000000000 

TO 12,00 % 1.06000000000000000 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

 

ITEM 06 - Fornecimento de Transmissor de 35kW em Frequência Modulada - FM, incluindo 
montagem, instalação, integração, ativação, realização de testes e garantia de 
funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para o canal 231 (duzentos e 
trinta e um) da Rádio Nacional FM, no Rio de Janeiro/RJ. 

 

Alíquota Integral: 
18% 

UF: 
DF 

NCM Nº:  
85255019   

Data do Fator de Equalização: 
25/10/2019 12.48.56 

ALÍQUOTAS ESTADUAIS 

UF 
ALIQUOTA 

ESTADUAL (%) 
FATOR DE EQUALIZAÇÃO 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

AL 12,00 % 1.06000000000000000 

AM 12,00 % 1.06000000000000000 

AP 12,00 % 1.06000000000000000 

BA 12,00 % 1.06000000000000000 

CE 12,00 % 1.06000000000000000 

DF 18,00 % 1.00000000000000000 

ES 12,00 % 1.06000000000000000 

GO 12,00 % 1.06000000000000000 

MA 12,00 % 1.06000000000000000 

MG 7,00 % 1.11000000000000000 

MS 12,00 % 1.06000000000000000 
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MT 12,00 % 1.06000000000000000 

PA 12,00 % 1.06000000000000000 

PB 12,00 % 1.06000000000000000 

PE 12,00 % 1.06000000000000000 

PI 12,00 % 1.06000000000000000 

PR 7,00 % 1.11000000000000000 

RJ 7,00 % 1.11000000000000000 

RN 12,00 % 1.06000000000000000 

RO 12,00 % 1.06000000000000000 

RR 12,00 % 1.06000000000000000 

RS 7,00 % 1.11000000000000000 

SC 7,00 % 1.11000000000000000 

SE 12,00 % 1.06000000000000000 

SP 7,00 % 1.11000000000000000 

TO 12,00 % 1.06000000000000000 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

 

ITEM 07 - Fornecimento de Transmissor de 3kW em Frequência Modulada - FM, incluindo 
montagem, instalação, integração, ativação, realização de testes e garantia de 
funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para a Rádio Nacional FM, em 
Tabatinga/AM. 

 

Alíquota Integral: 
18% 

UF: 
DF 

NCM Nº: 
85255019   

Data do Fator de Equalização: 
25/10/2019 12.51.40 

ALÍQUOTAS ESTADUAIS 

UF 
ALIQUOTA 

ESTADUAL (%) 
FATOR DE EQUALIZAÇÃO 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

AL 12,00 % 1.06000000000000000 

AM 12,00 % 1.06000000000000000 
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AP 12,00 % 1.06000000000000000 

BA 12,00 % 1.06000000000000000 

CE 12,00 % 1.06000000000000000 

DF 18,00 % 1.00000000000000000 

ES 12,00 % 1.06000000000000000 

GO 12,00 % 1.06000000000000000 

MA 12,00 % 1.06000000000000000 

MG 7,00 % 1.11000000000000000 

MS 12,00 % 1.06000000000000000 

MT 12,00 % 1.06000000000000000 

PA 12,00 % 1.06000000000000000 

PB 12,00 % 1.06000000000000000 

PE 12,00 % 1.06000000000000000 

PI 12,00 % 1.06000000000000000 

PR 7,00 % 1.11000000000000000 

RJ 7,00 % 1.11000000000000000 

RN 12,00 % 1.06000000000000000 

RO 12,00 % 1.06000000000000000 

RR 12,00 % 1.06000000000000000 

RS 7,00 % 1.11000000000000000 

SC 7,00 % 1.11000000000000000 

SE 12,00 % 1.06000000000000000 

SP 7,00 % 1.11000000000000000 

TO 12,00 % 1.06000000000000000 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

 

ITEM 08 - Fornecimento de Transmissor de 10kW em Frequência Modulada, incluindo 
montagem, instalação, integração, ativação, realização de testes e garantia de funcionamento 
pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para o canal 229 (duzentos e vinte e nove) da Rádio 
Nacional FM, em São Luís/MA. 
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Alíquota Integral: 
18% 

UF: 
DF 

NCM Nº:  
85255019   

Data do Fator de Equalização: 
25/10/2019 12.53.30 

ALÍQUOTAS ESTADUAIS 

UF 
ALIQUOTA 

ESTADUAL (%) 
FATOR DE EQUALIZAÇÃO 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

AL 12,00 % 1.06000000000000000 

AM 12,00 % 1.06000000000000000 

AP 12,00 % 1.06000000000000000 

BA 12,00 % 1.06000000000000000 

CE 12,00 % 1.06000000000000000 

DF 18,00 % 1.00000000000000000 

ES 12,00 % 1.06000000000000000 

GO 12,00 % 1.06000000000000000 

MA 12,00 % 1.06000000000000000 

MG 7,00 % 1.11000000000000000 

MS 12,00 % 1.06000000000000000 

MT 12,00 % 1.06000000000000000 

PA 12,00 % 1.06000000000000000 

PB 12,00 % 1.06000000000000000 

PE 12,00 % 1.06000000000000000 

PI 12,00 % 1.06000000000000000 

PR 7,00 % 1.11000000000000000 

RJ 7,00 % 1.11000000000000000 

RN 12,00 % 1.06000000000000000 

RO 12,00 % 1.06000000000000000 
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RR 12,00 % 1.06000000000000000 

RS 7,00 % 1.11000000000000000 

SC 7,00 % 1.11000000000000000 

SE 12,00 % 1.06000000000000000 

SP 7,00 % 1.11000000000000000 

TO 12,00 % 1.06000000000000000 

 

ITEM 09 - Fornecimento de Sistema Irradiante de Rádio FM, incluindo montagem, 
instalação, integração, ativação, realização de testes e garantia de funcionamento pelo 
período de 36 (trinta e seis) meses, para o canal 229 (duzentos e vinte e nove) da Rádio 
Nacional FM, em São Luís/MA. 

 

Alíquota Integral: 
12% 

UF: 
DF 

NCM Nº: 
85291019   

Data do Fator de Equalização: 
25/10/2019 16.18.35 

ALÍQUOTAS ESTADUAIS 

UF 
ALIQUOTA 

ESTADUAL (%) 
FATOR DE EQUALIZAÇÃO 

AC 12,00 % 1.00000000000000000 

AL 12,00 % 1.00000000000000000 

AM 12,00 % 1.00000000000000000 

AP 12,00 % 1.00000000000000000 

BA 12,00 % 1.00000000000000000 

CE 12,00 % 1.00000000000000000 

DF 12,00 % 1.00000000000000000 

ES 12,00 % 1.00000000000000000 

GO 12,00 % 1.00000000000000000 

MA 12,00 % 1.00000000000000000 

MG 7,00 % 1.05000000000000000 

MS 12,00 % 1.00000000000000000 
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MT 12,00 % 1.00000000000000000 

PA 12,00 % 1.00000000000000000 

PB 12,00 % 1.00000000000000000 

PE 12,00 % 1.00000000000000000 

PI 12,00 % 1.00000000000000000 

PR 7,00 % 1.05000000000000000 

RJ 7,00 % 1.05000000000000000 

RN 12,00 % 1.00000000000000000 

RO 12,00 % 1.00000000000000000 

RR 12,00 % 1.00000000000000000 

RS 7,00 % 1.05000000000000000 

SC 7,00 % 1.05000000000000000 

SE 12,00 % 1.00000000000000000 

SP 7,00 % 1.05000000000000000 

TO 12,00 % 1.00000000000000000 

 

ITEM 10 - Processador de áudio para rádio FM. 
 

Alíquota Integral: 
12% 

UF: 
DF 

NCM Nº: 
85423190   

Data do Fator de Equalização: 
25/10/2019 16.40.18 

ALÍQUOTAS ESTADUAIS 

UF 
ALIQUOTA 

ESTADUAL (%) 
FATOR DE EQUALIZAÇÃO 

AC 12,00 % 1.00000000000000000 

AL 12,00 % 1.00000000000000000 

AM 12,00 % 1.00000000000000000 

AP 12,00 % 1.00000000000000000 

BA 12,00 % 1.00000000000000000 
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CE 12,00 % 1.00000000000000000 

DF 12,00 % 1.00000000000000000 

ES 12,00 % 1.00000000000000000 

GO 12,00 % 1.00000000000000000 

MA 12,00 % 1.00000000000000000 

MG 7,00 % 1.05000000000000000 

MS 12,00 % 1.00000000000000000 

MT 12,00 % 1.00000000000000000 

PA 12,00 % 1.00000000000000000 

PB 12,00 % 1.00000000000000000 

PE 12,00 % 1.00000000000000000 

PI 12,00 % 1.00000000000000000 

PR 7,00 % 1.05000000000000000 

RJ 7,00 % 1.05000000000000000 

RN 12,00 % 1.00000000000000000 

RO 12,00 % 1.00000000000000000 

RR 12,00 % 1.00000000000000000 

RS 7,00 % 1.05000000000000000 

SC 7,00 % 1.05000000000000000 

SE 12,00 % 1.00000000000000000 

SP 7,00 % 1.05000000000000000 

TO 12,00 % 1.00000000000000000 

AC 12,00 % 1.00000000000000000 

 

ITEM 11 - Fornecimento de Sistema de Transmissão em Frequência Modulada - FM, 
incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de testes e garantia de 
funcionamento pelo período de 36(trinta e seis) meses, com potência de 5 kW para ser 
instalado na região Norte, a fim de atender a demanda do projeto de expansão de rádios 
da EBC. 
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Alíquota Integral: 
18% 

UF: 
DF 

NCM Nº: 
85255019   

Data do Fator de Equalização: 
25/10/2019 16.47.34 

ALÍQUOTAS ESTADUAIS 

UF 
ALIQUOTA 

ESTADUAL (%) 
FATOR DE EQUALIZAÇÃO 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

AL 12,00 % 1.06000000000000000 

AM 12,00 % 1.06000000000000000 

AP 12,00 % 1.06000000000000000 

BA 12,00 % 1.06000000000000000 

CE 12,00 % 1.06000000000000000 

DF 18,00 % 1.00000000000000000 

ES 12,00 % 1.06000000000000000 

GO 12,00 % 1.06000000000000000 

MA 12,00 % 1.06000000000000000 

MG 7,00 % 1.11000000000000000 

MS 12,00 % 1.06000000000000000 

MT 12,00 % 1.06000000000000000 

PA 12,00 % 1.06000000000000000 

PB 12,00 % 1.06000000000000000 

PE 12,00 % 1.06000000000000000 

PI 12,00 % 1.06000000000000000 

PR 7,00 % 1.11000000000000000 

RJ 7,00 % 1.11000000000000000 

RN 12,00 % 1.06000000000000000 

RO 12,00 % 1.06000000000000000 
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RR 12,00 % 1.06000000000000000 

RS 7,00 % 1.11000000000000000 

SC 7,00 % 1.11000000000000000 

SE 12,00 % 1.06000000000000000 

SP 7,00 % 1.11000000000000000 

TO 12,00 % 1.06000000000000000 

 

ITEM 12 - Fornecimento de Sistema de Transmissão em Frequência Modulada - FM, 
incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de testes e garantia de 
funcionamento pelo período de 36(trinta e seis) meses, com potência de 5 kW para ser 
instalado na região Nordeste, a fim de atender a demanda do projeto de expansão de 
rádios da EBC. 

 

Alíquota Integral: 
18% 

UF: 
DF 

NCM Nº: 
85255019   

Data do Fator de Equalização: 
25/10/2019 16.58.21 

ALÍQUOTAS ESTADUAIS 

UF 
ALIQUOTA 

ESTADUAL (%) 
FATOR DE EQUALIZAÇÃO 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

AL 12,00 % 1.06000000000000000 

AM 12,00 % 1.06000000000000000 

AP 12,00 % 1.06000000000000000 

BA 12,00 % 1.06000000000000000 

CE 12,00 % 1.06000000000000000 

DF 18,00 % 1.00000000000000000 

ES 12,00 % 1.06000000000000000 

GO 12,00 % 1.06000000000000000 

MA 12,00 % 1.06000000000000000 

MG 7,00 % 1.11000000000000000 
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MS 12,00 % 1.06000000000000000 

MT 12,00 % 1.06000000000000000 

PA 12,00 % 1.06000000000000000 

PB 12,00 % 1.06000000000000000 

PE 12,00 % 1.06000000000000000 

PI 12,00 % 1.06000000000000000 

PR 7,00 % 1.11000000000000000 

RJ 7,00 % 1.11000000000000000 

RN 12,00 % 1.06000000000000000 

RO 12,00 % 1.06000000000000000 

RR 12,00 % 1.06000000000000000 

RS 7,00 % 1.11000000000000000 

SC 7,00 % 1.11000000000000000 

SE 12,00 % 1.06000000000000000 

SP 7,00 % 1.11000000000000000 

TO 12,00 % 1.06000000000000000 

 

ITEM 13 - Fornecimento de Sistema de Transmissão em Frequência Modulada - FM, 
incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de testes e garantia de 
funcionamento pelo período de 36(trinta e seis) meses, com potência de 5 kW para ser 
instalado na região Nordeste, a fim de atender a demanda do projeto de expansão de 
rádios da EBC. 

 

Alíquota Integral: 
18% 

UF: 
DF 

NCM Nº: 
85255019   

Data do Fator de Equalização: 
25/10/2019 16.59.17 

ALÍQUOTAS ESTADUAIS 

UF 
ALIQUOTA 

ESTADUAL (%) 
FATOR DE EQUALIZAÇÃO 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 
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AL 12,00 % 1.06000000000000000 

AM 12,00 % 1.06000000000000000 

AP 12,00 % 1.06000000000000000 

BA 12,00 % 1.06000000000000000 

CE 12,00 % 1.06000000000000000 

DF 18,00 % 1.00000000000000000 

ES 12,00 % 1.06000000000000000 

GO 12,00 % 1.06000000000000000 

MA 12,00 % 1.06000000000000000 

MG 7,00 % 1.11000000000000000 

MS 12,00 % 1.06000000000000000 

MT 12,00 % 1.06000000000000000 

PA 12,00 % 1.06000000000000000 

PB 12,00 % 1.06000000000000000 

PE 12,00 % 1.06000000000000000 

PI 12,00 % 1.06000000000000000 

PR 7,00 % 1.11000000000000000 

RJ 7,00 % 1.11000000000000000 

RN 12,00 % 1.06000000000000000 

RO 12,00 % 1.06000000000000000 

RR 12,00 % 1.06000000000000000 

RS 7,00 % 1.11000000000000000 

SC 7,00 % 1.11000000000000000 

SE 12,00 % 1.06000000000000000 

SP 7,00 % 1.11000000000000000 

TO 12,00 % 1.06000000000000000 
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ITEM 14 - Fornecimento de Sistema de Transmissão em Frequência Modulada - FM, 
incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de testes e garantia de 
funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses, com potência de 1,5 kW para ser 
instalado na região Centro-Oeste, a fim de atender a demanda do projeto de expansão de 
rádios da EBC. 

 

Alíquota Integral: 
18% 

UF: 
DF 

NCM Nº: 
85255019   

Data do Fator de Equalização: 
25/10/2019 17.01.43 

ALÍQUOTAS ESTADUAIS 

UF 
ALIQUOTA 

ESTADUAL (%) 
FATOR DE EQUALIZAÇÃO 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

AL 12,00 % 1.06000000000000000 

AM 12,00 % 1.06000000000000000 

AP 12,00 % 1.06000000000000000 

BA 12,00 % 1.06000000000000000 

CE 12,00 % 1.06000000000000000 

DF 18,00 % 1.00000000000000000 

ES 12,00 % 1.06000000000000000 

GO 12,00 % 1.06000000000000000 

MA 12,00 % 1.06000000000000000 

MG 7,00 % 1.11000000000000000 

MS 12,00 % 1.06000000000000000 

MT 12,00 % 1.06000000000000000 

PA 12,00 % 1.06000000000000000 

PB 12,00 % 1.06000000000000000 

PE 12,00 % 1.06000000000000000 

PI 12,00 % 1.06000000000000000 

PR 7,00 % 1.11000000000000000 
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RJ 7,00 % 1.11000000000000000 

RN 12,00 % 1.06000000000000000 

RO 12,00 % 1.06000000000000000 

RR 12,00 % 1.06000000000000000 

RS 7,00 % 1.11000000000000000 

SC 7,00 % 1.11000000000000000 

SE 12,00 % 1.06000000000000000 

SP 7,00 % 1.11000000000000000 

TO 12,00 % 1.06000000000000000 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

 
 

ITEM 15 - Fornecimento de Sistema de Transmissão em Frequência Modulada - FM, 
incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de testes e garantia de 
funcionamento pelo período de 36(trinta e seis) meses, com potência de 3 kW para ser 
instalado na região Sudeste, a fim de atender a demanda do projeto de expansão de rádios 
da EBC. 

 

Alíquota Integral: 
18% 

UF: 
DF 

NCM Nº:  
85255019 

Data do Fator de Equalização: 
25/10/2019 17.08.00 

ALÍQUOTAS ESTADUAIS 

UF 
ALIQUOTA 

ESTADUAL (%) 
FATOR DE EQUALIZAÇÃO 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

AL 12,00 % 1.06000000000000000 

AM 12,00 % 1.06000000000000000 

AP 12,00 % 1.06000000000000000 

BA 12,00 % 1.06000000000000000 

CE 12,00 % 1.06000000000000000 

DF 18,00 % 1.00000000000000000 



192 

Processo nº 
1166/2019 

 

Folha: 

 

SCS Quadra 08, Edifício Venâncio Shopping, Bloco “B-50/60”, 1º subsolo - CEP 70333-900 
Brasília –DF – Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5300 

 
 

ES 12,00 % 1.06000000000000000 

GO 12,00 % 1.06000000000000000 

MA 12,00 % 1.06000000000000000 

MG 7,00 % 1.11000000000000000 

MS 12,00 % 1.06000000000000000 

MT 12,00 % 1.06000000000000000 

PA 12,00 % 1.06000000000000000 

PB 12,00 % 1.06000000000000000 

PE 12,00 % 1.06000000000000000 

PI 12,00 % 1.06000000000000000 

PR 7,00 % 1.11000000000000000 

RJ 7,00 % 1.11000000000000000 

RN 12,00 % 1.06000000000000000 

RO 12,00 % 1.06000000000000000 

RR 12,00 % 1.06000000000000000 

RS 7,00 % 1.11000000000000000 

SC 7,00 % 1.11000000000000000 

SE 12,00 % 1.06000000000000000 

SP 7,00 % 1.11000000000000000 

TO 12,00 % 1.06000000000000000 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

 
 

ITEM 16 - Fornecimento de Sistema de Transmissão em Frequência Modulada - FM, 
incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de testes e garantia de 
funcionamento pelo período de 36(trinta e seis) meses, com potência de 5 kW para ser 
instalado na região Sul, a fim de atender a demanda do projeto de expansão de rádios da 
EBC. 
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Alíquota Integral: 
18% 

UF: 
DF 

NCM Nº: 
85255019   

 

Data do Fator de Equalização: 
25/10/2019 17.11.33 

 

ALÍQUOTAS ESTADUAIS 

UF 
ALIQUOTA 

ESTADUAL (%) 
FATOR DE EQUALIZAÇÃO 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

AL 12,00 % 1.06000000000000000 

AM 12,00 % 1.06000000000000000 

AP 12,00 % 1.06000000000000000 

BA 12,00 % 1.06000000000000000 

CE 12,00 % 1.06000000000000000 

DF 18,00 % 1.00000000000000000 

ES 12,00 % 1.06000000000000000 

GO 12,00 % 1.06000000000000000 

MA 12,00 % 1.06000000000000000 

MG 7,00 % 1.11000000000000000 

MS 12,00 % 1.06000000000000000 

MT 12,00 % 1.06000000000000000 

PA 12,00 % 1.06000000000000000 

PB 12,00 % 1.06000000000000000 

PE 12,00 % 1.06000000000000000 

PI 12,00 % 1.06000000000000000 

PR 7,00 % 1.11000000000000000 

RJ 7,00 % 1.11000000000000000 

RN 12,00 % 1.06000000000000000 

RO 12,00 % 1.06000000000000000 
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RR 12,00 % 1.06000000000000000 

RS 7,00 % 1.11000000000000000 

SC 7,00 % 1.11000000000000000 

SE 12,00 % 1.06000000000000000 

SP 7,00 % 1.11000000000000000 

TO 12,00 % 1.06000000000000000 

 

ITEM 17 - Fornecimento de Sistema de Transmissão em Frequência Modulada - FM, 
incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de testes e garantia de 
funcionamento pelo período de 36(trinta e seis) meses, com potência de 10 kW para ser 
instalado na região Sul, a fim de atender a demanda do projeto de expansão de rádios da 
EBC. 

 
 

Alíquota Integral: 
18% 

UF: 
DF 

NCM Nº: 
85255019  

Data do Fator de Equalização: 
25/10/2019 17.13.23 

ALÍQUOTAS ESTADUAIS 

UF 
ALIQUOTA 

ESTADUAL (%) 
FATOR DE EQUALIZAÇÃO 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

AL 12,00 % 1.06000000000000000 

AM 12,00 % 1.06000000000000000 

AP 12,00 % 1.06000000000000000 

BA 12,00 % 1.06000000000000000 

CE 12,00 % 1.06000000000000000 

DF 18,00 % 1.00000000000000000 

ES 12,00 % 1.06000000000000000 

GO 12,00 % 1.06000000000000000 

MA 12,00 % 1.06000000000000000 

MG 7,00 % 1.11000000000000000 
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MS 12,00 % 1.06000000000000000 

MT 12,00 % 1.06000000000000000 

PA 12,00 % 1.06000000000000000 

PB 12,00 % 1.06000000000000000 

PE 12,00 % 1.06000000000000000 

PI 12,00 % 1.06000000000000000 

PR 7,00 % 1.11000000000000000 

RJ 7,00 % 1.11000000000000000 

RN 12,00 % 1.06000000000000000 

RO 12,00 % 1.06000000000000000 

RR 12,00 % 1.06000000000000000 

RS 7,00 % 1.11000000000000000 

SC 7,00 % 1.11000000000000000 

SE 12,00 % 1.06000000000000000 

SP 7,00 % 1.11000000000000000 

TO 12,00 % 1.06000000000000000 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

 

ITEM 18 - Fornecimento de Sistema de Transmissão em Frequência Modulada - FM, 
incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de testes e garantia de 
funcionamento pelo período de 36(trinta e seis) meses, com potência de 10 kW para ser 
instalado na região Sul, a fim de atender a demanda do projeto de expansão de rádios da 
EBC. 

 
 

Alíquota Integral: 
18,00 % 

UF: 
DF 

NCM Nº: 
85255019   

Data do Fator de Equalização: 
25/10/2019 17.14.37 

ALÍQUOTAS ESTADUAIS 

UF 
ALIQUOTA 

ESTADUAL (%) 
FATOR DE EQUALIZAÇÃO 
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AC 12,00 % 1.06000000000000000 

AL 12,00 % 1.06000000000000000 

AM 12,00 % 1.06000000000000000 

AP 12,00 % 1.06000000000000000 

BA 12,00 % 1.06000000000000000 

CE 12,00 % 1.06000000000000000 

DF 18,00 % 1.00000000000000000 

ES 12,00 % 1.06000000000000000 

GO 12,00 % 1.06000000000000000 

MA 12,00 % 1.06000000000000000 

MG 7,00 % 1.11000000000000000 

MS 12,00 % 1.06000000000000000 

MT 12,00 % 1.06000000000000000 

PA 12,00 % 1.06000000000000000 

PB 12,00 % 1.06000000000000000 

PE 12,00 % 1.06000000000000000 

PI 12,00 % 1.06000000000000000 

PR 7,00 % 1.11000000000000000 

RJ 7,00 % 1.11000000000000000 

RN 12,00 % 1.06000000000000000 

RO 12,00 % 1.06000000000000000 

RR 12,00 % 1.06000000000000000 

RS 7,00 % 1.11000000000000000 

SC 7,00 % 1.11000000000000000 

SE 12,00 % 1.06000000000000000 

SP 7,00 % 1.11000000000000000 

TO 12,00 % 1.06000000000000000 
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ITEM 19 - Fornecer e instalar transmissor de ondas médias, em estado sólido, com 
potência de 100 kW, para a Rádio Nacional de Brasília OM 980 kHz, para operação no 
período Noturno no Parque de Transmissão do Rodeador. 
 

Alíquota Integral: 
18% 

UF: 
DF 

NCM Nº:  
85255019 

Data do Fator de Equalização: 
25/10/2019 17.18.21 

ALÍQUOTAS ESTADUAIS 

UF 
ALIQUOTA 

ESTADUAL (%) 
FATOR DE EQUALIZAÇÃO 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

AL 12,00 % 1.06000000000000000 

AM 12,00 % 1.06000000000000000 

AP 12,00 % 1.06000000000000000 

BA 12,00 % 1.06000000000000000 

CE 12,00 % 1.06000000000000000 

DF 18,00 % 1.00000000000000000 

ES 12,00 % 1.06000000000000000 

GO 12,00 % 1.06000000000000000 

MA 12,00 % 1.06000000000000000 

MG 7,00 % 1.11000000000000000 

MS 12,00 % 1.06000000000000000 

MT 12,00 % 1.06000000000000000 

PA 12,00 % 1.06000000000000000 

PB 12,00 % 1.06000000000000000 

PE 12,00 % 1.06000000000000000 

PI 12,00 % 1.06000000000000000 
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PR 7,00 % 1.11000000000000000 

RJ 7,00 % 1.11000000000000000 

RN 12,00 % 1.06000000000000000 

RO 12,00 % 1.06000000000000000 

RR 12,00 % 1.06000000000000000 

RS 7,00 % 1.11000000000000000 

SC 7,00 % 1.11000000000000000 

SE 12,00 % 1.06000000000000000 

SP 7,00 % 1.11000000000000000 

TO 12,00 % 1.06000000000000000 

AC 12,00 % 1.06000000000000000 

 

ITEM 20 - Cabo Coaxial Diéletrico a Ar. 
 
 

Alíquota Integral: 
18% 

UF: 
DF 

NCM Nº:  
85442000 

Data do Fator de Equalização: 
25/10/2019 17.19.26 

ALÍQUOTAS ESTADUAIS 

UF 
ALIQUOTA 

ESTADUAL (%) 
FATOR DE EQUALIZAÇÃO 

AC 18,00 % 1.00000000000000000 

AL 12,00 % 1.06000000000000000 

AM 12,00 % 1.06000000000000000 

AP 18,00 % 1.00000000000000000 

BA 12,00 % 1.06000000000000000 

CE 12,00 % 1.06000000000000000 

DF 18,00 % 1.00000000000000000 

ES 12,00 % 1.06000000000000000 
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GO 18,00 % 1.00000000000000000 

MA 18,00 % 1.00000000000000000 

MG 18,00 % 1.00000000000000000 

MS 18,00 % 1.00000000000000000 

MT 18,00 % 1.00000000000000000 

PA 12,00 % 1.06000000000000000 

PB 12,00 % 1.06000000000000000 

PE 18,00 % 1.00000000000000000 

PI 12,00 % 1.06000000000000000 

PR 18,00 % 1.00000000000000000 

RJ 18,00 % 1.00000000000000000 

RN 18,00 % 1.00000000000000000 

RO 18,00 % 1.00000000000000000 

RR 12,00 % 1.06000000000000000 

RS 18,00 % 1.00000000000000000 

SC 7,00 % 1.11000000000000000 

SE 18,00 % 1.00000000000000000 

SP 18,00 % 1.00000000000000000 

TO 12,00 % 1.06000000000000000 

AC 18,00 % 1.00000000000000000 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 
 

ANEXO III 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Aos .......... dias do mês de ............................... de 2020, a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO 
S.A - EBC, Empresa Pública Federal, criada pelo Decreto nº 6.246, de 24/10/2007, nos termos da 
Lei nº 11.652, de 7/4/2008, com Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 11 de fevereiro de 2020, publicado no Diário Oficial da União – DOU nº 37, Seção 1, 
páginas 29 a 34, em 21 de fevereiro de 2020, de acordo com a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 
2016, vinculada à Secretaria de Governo da Presidência da República, por meio da Secretaria 
Especial de Comunicação Social, nos termos do Decreto nº 9.660, de 1º de janeiro de 2019, com 
Sede no Setor Comercial Sul, Quadra 08, Venâncio Shopping, Bloco “B-50/60”, 1º Subsolo, em 
Brasília/DF – CEP 70.333-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.168.704/0001-42 e Inscrição 
Estadual nº 07.507.191/001-01, doravante denominada simplesmente “EBC”, neste ato 
representada, nos termos da Portaria Presidente EBC n° 865, de 31 de dezembro de 2019, pelo 
Diretor Geral, RONI BAKSYS PINTO, brasileiro, casado, bacharel em Ciências Militares, portador da 
Carteira de Identidade nº 110.777.693-0  – MD/EB, e do CPF/MF sob nº 808.845.047-00, residente 
e domiciliado em Brasília/DF, e pelo Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, ALEXANDRE 
HENRIQUE GRAZIANI JUNIOR, brasileiro, casado, radialista, portador da Carteira de Identidade nº 
725793 SSP/DF e do CPF/MF sob o n° 317.182.561-91, residente e domiciliado em Brasília/DF, 
lavra a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS referente ao Pregão Eletrônico/SRP Nº 005/2020, 
objeto do Processo EBC nº 1166/2019, observadas as especificações, os preços, os quantitativos e 
o licitante classificado na licitação supracitada, bem com as cláusulas e condições abaixo 
estabelecidas. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1. Trata a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS da contratação de empresa especializada 
para fornecimento de peças e equipamentos de transmissão de rádio FM, OM e OC, incluindo, 
quando houver, montagem, instalação, configuração, ativação, testes e garantia de 
funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para uso das emissoras de rádio da EBC, 
adotado pelo Sistema de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ITENS, SUAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS, E DO PREÇO 

2.1. O(s) item(s) abaixo especificado(s) foram adjudicado(s), no valor total global de R$ 
________, __ (por extenso), ao Licitante ..........................................................., situado à 
........................................................................., em ...................................., CEP nº ........................., 
telefone nº ............................., fax nº .............................., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
........................................, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) ..............................................., 
portador(a) do RG nº .................................... e CPF nº ....................................... 
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ITEM DESCRIÇÃO 
Marca, 

modelo e 
Ref. 

QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
DO ITEM 

VALOR TOTAL DO 
ITEM 

 
 

 
 

   

VALOR TOTAL GLOBAL  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data 
de homologação da licitação, com início em _____ de ______________ de 2020 e término em 
_____ de _____________ de 2021, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, 
satisfeitos os demais requisitos do Decreto nº 7.892/2013. 
 
3.2. A existência de preços registrados não obriga a EBC a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
sendo assegurado ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
4.1. Não será admitida a utilização desta Ata de Registro de Preços por órgão ou entidade não 
participante do certame licitatório. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
5.1. Após assinatura da presente Ata de Registro de Preços e do Instrumento Contratual o 
Licitante Detentor da Ata sujeitar-se-á, a critério da EBC, as sanções previstas no Tópico V do 
Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico/SRP Nº 005/2020, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 113 do RILC da EBC e dos arts. 82, 83 e 84 da Lei nº 13.303, de 2016, pelo 
cumprimento irregular ou descumprimento de quaisquer condições estipuladas para o 
fornecimento de peças e equipamentos, inclusive durante o período de garantia. 
 
5.2. As penalidades descritas no subitem 5.1 desta Cláusula podem ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, a critério da EBC, após análise das circunstâncias que ensejaram sua aplicação e 
serão, obrigatoriamente, registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF. 
 
5.3. As importâncias decorrentes das multas não recolhidas nos prazos determinados nas 
notificações serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela EBC ou ainda, quando 
for o caso, cobradas judicialmente. 



202 

Processo nº 
1166/2019 

 

Folha: 

 

SCS Quadra 08, Edifício Venâncio Shopping, Bloco “B-50/60”, 1º subsolo - CEP 70333-900 
Brasília –DF – Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5300 

 
 

 
5.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo facultada a 
apresentação de defesa prévia pelo Licitante Detentor da Ata no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da data em que for comunicada pela EBC. 
 
5.5. A imposição das penalidades previstas nesta cláusula não exime o Licitante Detentor da Ata 
do cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar ou 
ressarcir eventuais danos causados a EBC. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO DOS PREÇOS 
 
6.1. Durante a vigência da presente Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses previstas no art. 17 do Decreto nº 7.892/2013. 
 
6.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens ou serviços, devidamente 
comprovado, cabendo a EBC, por meio do empregado designado gestor da Ata, promover as 
necessárias negociações junto às empresas vencedoras. 
 
6.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o gestor da Ata deverá: 

 
a) convocar a empresa vencedora visando a negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 
 

b) frustrada a negociação, a empresa vencedora será liberada do compromisso 
assumido, sem aplicação de penalidade; 
 

c) a ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 
 

6.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e a empresa 
vencedora, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o gestor da Ata poderá: 

 

a) liberar a empresa vencedora do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;  
 

b) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação; e 
 

c) proceder a revogação da mesma, se não houver êxito nas negociações, e adotar as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO CADASTRO RESERVA 
 
7.1. Em consonância com o resultado registrado na Ata de realização da sessão pública do 
Pregão Eletrônico/SRP Nº 005/2020, encontram-se abaixo relacionados os Licitantes que 
aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do Licitante Detentor da presente Ata de Registro 
de Preços na sequência da classificação do certame: 

 
a) Razão Social do Licitante – Valor total global proposto; 

 
7.2. O registro a que se refere o subitem 7.1 tem por objetivo a formação de cadastro de 
reserva, no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da Ata, nas hipóteses 
previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1.  Deverão ser observados os itens 14, 15, 16 e 17 do Edital como complemento dos 
regramentos desta Ata. 
 
8.2. Integram esta Ata, o Edital Pregão Eletrônico/SRP Nº 005/2020, a proposta do Licitante 
que apresentou os menores preços na etapa de lances e a Ata de realização da sessão pública do 
Pregão. 
 
CLÁUSULA NONA - DO FORO 
 
9.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, em Brasília/DF, 
para dirimir toda e qualquer questão decorrente desta licitação e do Contrato, renunciando as 
partes envolvidas a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Brasília/DF, ____ de ________________ de 2020. 

 
 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC 
Contratante 

 
 

ALEXANDRE HENRIQUE 
 GRAZIANI JUNIOR 

Diretor de Operações, Engenharia e 
Tecnologia 

RONI BAKSYS PINTO 
Diretor – Geral  
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LICITANTE VENCEDOR 
 
 

Representante Legal 
 
 

Testemunhas: 
 
1ª ___________________________________2ª _________________________________ 
NOME:...................................................................NOME: 
CPF:.......................................................................CPF: 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO 

 

QUADRO RESUMO 

 

CONTRATANTE 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC, empresa pública federal, criada pelo Decreto nº 
6.246, de 24 de outubro de 2007, nos termos da Lei nº 11.652, de 07 de abril de 2008, com 
Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de fevereiro de 
2020, publicado no Diário Oficial da União – DOU nº 37, Seção 1, páginas 29 a 34, em 21 de 
fevereiro de 2020, de acordo com a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, vinculada à Secretaria 
de Governo da Presidência da República, por meio da Secretaria Especial de Comunicação Social, 
nos termos do Decreto nº 9.660, de 1º de janeiro de 2019, com Sede no Setor Comercial Sul, 
Quadra 08, Lote s/n, loja 1, 1º subsolo, Bloco B-60, Ed. Venâncio 2000, na Asa Sul, em Brasília-DF, 
CEP 70333-900, inscrita no CNPJ/MF nº 09.168.704/0001-42, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada, nos termos da Portaria Presidente EBC n° 
865, de 31 de dezembro de 2019, pelo Diretor Geral, RONI BAKSYS PINTO, brasileiro, casado, 
bacharel em Ciências Militares, portador da Carteira de Identidade nº 110.777.693-0  – MD/EB, e do 
CPF/MF sob nº 808.845.047-00, residente e domiciliado em Brasília/DF, e pelo Diretor de 
Operações, Engenharia e Tecnologia, ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JUNIOR, brasileiro, casado, 
radialista, portador da Carteira de Identidade nº 725793 SSP/DF e do CPF/MF sob o n° 317.182.561-
91, residente e domiciliado em Brasília/DF. 

 

CONTRATADA 

________________________________________________, com sede no ____, na cidade de 
___/UF, inscrita no CNPJ/MF nº ____, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste 
ato representada pelo(a) (cargo, nome completo, nacionalidade, estado civil e profissão), 
portador(a) da Carteira de Identidade ___ – ___ e do CPF/MF nº ____, residente e domiciliado(a) na 
cidade de ___/UF. 

 

 

VINCULAÇÃO 

Este Termo de Contrato está vinculado ao Processo EBC nº 1166/2019, ao Edital de Pregão 
Eletrônico nº _____/_____ e a seus anexos e à Proposta da CONTRATADA.  
O Termo de Referência é parte integrante do referido instrumento, constando em anexo. 

 

OBJETO 

Por meio deste Termo de Contrato a CONTRATADA compromete-se a fornecer peças e 
equipamentos de transmissão de rádio FM, OM e OC, incluindo, quando houver, montagem, 

callto:317.182.561-91
callto:317.182.561-91
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instalação, configuração, ativação, testes e garantia de funcionamento pelo período de 36 (trinta 
e seis) meses, para uso das emissoras de rádio da EBC, por registro de preço, conforme o Tópico A 
do Termo de Referência, anexo I do Edital. 

PREÇO 

O valor do presente Termo de Contrato é de R$ _______ (________________). 
 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de __________, na classificação abaixo: 

EMPENHO DE DESPESA 
 

Programa de Trabalho:  

Elemento de Despesa:  

Nota de Empenho:  

Emissão:  

Valor:  
 

 

VIGÊNCIA 

 
1. O presente Termo de Contrato para os itens 01 a 09 e 11 a 19 vigorará por 162 (cento e 
sessenta e dois) dias corridos, com início em _____/_____/_____ e término em 
_____/_____/_____. 
 

1.1. A vigência estipulada no item 1 abrangerá os seguintes prazos: 
 

c) 120 (cento e vinte) dias corridos para a CONTRATADA efetuar a entrega, 
montagem, instalação, ativação e demais obrigações, conforme estabelecido no Tópico 
F deste Termo de Referência, anexo I do Edital; 
 
d) 42 (quarenta e dois) dias corridos, para a Comissão de Recebimento constituída no 
Tópico F deste Termo de Referência, anexo I do Edital, emitir o Termo de 
Recebimento Provisório e/ou Definitivo, ou de Rejeição, de acordo com o cronograma 
de recebimento definido no Tópico F deste Termo de Referência; 

 
2. O presente Termo de Contrato para os itens 10 e 20 vigorará por 104 (cento e quatro) dias 
corridos, com início em _____/_____/_____ e término em _____/_____/_____. 
 

2.1. A vigência estipulada no item 2 abrangerá os seguintes prazos: 
 

c) 90 (noventa) dias corridos para a CONTRATADA efetuar a entrega, montagem, 
instalação, ativação e demais obrigações, conforme estabelecido no tópico F, deste 
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Termo de Referência; 
 
d) 14 (quatorze) dias corridos, para a Comissão de Recebimento constituída nos 
termos do Tópico F do Termo de Referência, anexo I do Edital, emitir o Termo de 
Recebimento Provisório e/ou Definitivo, ou de Rejeição, de acordo com o cronograma 
de recebimento definido no Tópico F. 

 
3. Rescisão  
 

3.1. A manifestação de interesse na rescisão por ato unilateral, por quaisquer das partes, 
deverá observar a antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 

 
As partes qualificadas no QUADRO RESUMO celebram o presente TERMO DE CONTRATO, 

mediante as seguintes Cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição do objeto discriminado no 
QUADRO RESUMO, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Tópico A do Termo de 
Referência, anexo I do Edital.  

 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão indicado no QUADRO RESUMO e 

à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL 
 

2.1. A presente contratação encontra fundamento na legislação prevista Tópico D do Termo 
de Referência, anexo I do Edital.  

 
2.2. Por meio do presente instrumento a CONTRATADA declara que tem pleno 

conhecimento e concorda expressa e integralmente com os termos e condições estabelecidos no 
art. 21, § 5º, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO FORNECIMENTO 
 

3.1. O objeto será fornecido conforme periodicidade estabelecida no Tópico E do Termo de 
Referência, anexo I do Edital. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA 
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4.1. O objeto será entregue no(s) prazo(s) e local(is) previstos nos Tópicos F e G do Termo 

de Referência, anexo I do Edital. 
 

CLÁUSULA QUINTA: DA ROTINA DE FORNECIMENTO E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

5.1. A rotina de fornecimento e as condições de recebimento são aquelas estabelecidas no 
Tópico H do Termo de Referência, anexo I do Edital. 

 
CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA DO OBJETO 
 

6.1. As regras acerca da garantia do objeto são aquelas estabelecidas no Tópico N do 
Termo de Referência, anexo I do Edital. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO PREÇO, DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DAS CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 
 

7.1. O valor do presente Termo de Contrato é aquele estabelecido no QUADRO RESUMO e 
nele estão incluídas todas as despesas ordinárias, diretas ou indiretas, necessária para o 
cumprimento integral da contratação no prazo indicado na Cláusula Oitava deste instrumento. 

 
7.2. As despesas decorrentes deste Termo de Contrato correrão à conta de recursos 

orçamentários alocados no Orçamento Geral da União, para o exercício corrente, conforme 
especificado no QUADRO RESUMO. 

 
7.3. O prazo para pagamento e demais condições a ele referente estão estabelecidos no 

Tópico Z do Termo de Referência, anexo I do Edital. 
 

CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

8.1. As regras de vigência deste Termo de Contrato são aquelas estabelecidas no QUADRO 
RESUMO. 

 
CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO 
 

9.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido de acordo com os motivos e 
circunstâncias previstos pelos artigos 110 e 111 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos 
da CONTRATANTE, caso em que deverão ser observadas as consequências estabelecidas pelo 
artigo 112 do mesmo normativo.  

   
CLÁUSULA DÉCIMA: DO REAJUSTAMENTO 
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10.1. As regras acerca do reajustamento de preços são aquelas estabelecidas no Tópico Y 
do Termo de Referência, anexo I do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

11.1. Sem prejuízo de outras disposições contratuais, as obrigações da CONTRATANTE são 
aquelas previstas no Tópico T do Termo de Referência, anexo I do Edital. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

12.1. Sem prejuízo de outras disposições contratuais, as obrigações da CONTRATADA são 
aquelas previstas no Tópico U do Termo de Referência, anexo I do Edital.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃO 
 

13.1. A fiscalização da presente contratação observará as disposições específicas previstas 
no Tópico AA do Termo de Referência, anexo I do Edital, e a Norma de Gestão de Contratos e 
Parcerias da CONTRATANTE – NOR 218. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
14.1. As regras de subcontratação são aquelas previstas no Tópico S do Termo de 

Referência, anexo I do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

15.1. As sanções referentes a presente contratação são aquelas previstas no Tópico V do 
Termo de Referência, anexo I do Edital, que terão por base de cálculo, quando for o caso, os 
valores da Cláusula Sétima. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

16.1. As alterações contratuais observarão o disposto nos artigos 93 a 99 do Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da CONTRATANTE. 

 
16.2. Os casos omissos serão decididos de comum acordo entre as partes, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 13.303/2016, no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
CONTRATANTE, na Lei nº 10.520/2002, e demais normas aplicáveis. 

 
16.3. A cessão total ou parcial dos direitos creditórios decorrentes deste Termo Contrato é 

vedada, conforme o Tópico Z do Termo de Referência, anexo I do Edital. 
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16.4. Após a assinatura deste instrumento, a CONTRATADA deverá observar as práticas 
sustentáveis previstas no Tópico M do Termo de Referência, anexo I do Edital. 
 

16.5. A CONTRATADA deverá observar a Política de Gerenciamento de Integridade, Riscos 
e Controles Internos – PO 900/02 da CONTRATANTE, bem como atuará de modo a propagar boas 
práticas de ética empresarial que visam a erradicar a corrupção e atos lesivos à administração 
pública, em especial àqueles previstos no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO 
 

17.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do extrato do presente Termo de 
Contrato no Diário Oficial da União – DOU, conforme estabelecido no art. 48 do Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO 
 

18.1. As partes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, para 
dirimir questões decorrentes deste Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
            

E assim, por estarem justas e acordadas sobre todas e cada uma das Cláusulas e condições 
aqui pactuadas, as partes assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 
Brasília/DF,        de                          de 2020. 

 
 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC 
CONTRATANTE 

 
 
 

ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JUNIOR 
Diretor de Operações, Engenharia e 

Tecnologia 

RONI BAKSYS PINTO 
Diretor – Geral  

 

CONTRATADA 
Representante Legal da CONTRATADA 

 
 
Testemunhas: 
1)  2)  

 

 


