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 A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, doravante denominada CÂMARA 
MUNICIPAL, inscrita no CNPJ sob o nº 20.926.044/0001-54, com sede na Av. Dr. José de Oliveira 
Brandão Filho, 445 - Jardim Mediterraneè, por intermédio de Pregoeiro e equipe de apoio designados 
pela Portaria nº 008/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei Federal nº 
10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e legislações correlatas, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, de acordo com as condições e exigências estabelecidas 
neste Edital e em seus anexos. 
 
 A sessão pública de Pregão Presencial terá início na data, horário e endereço abaixo 
discriminados: 
 

Data: 14/02/2017 
Horário: 15 horas 
Endereço: Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 445 - Jardim 
Mediterraneè 

 
1 - DO OBJETO 

 
1.1 - Constitui o objeto desta licitação a aquisição de duas filmadoras digitais, dois tripés e um switcher de 

vídeo digital para filmagem e transmissão das sessões da Câmara Municipal. 
 

1.2 - A descrição do lote relativo a esta licitação é aquela constante do Termo de Referência (ANEXO 
III). 

2 - DOS ANEXOS DO EDITAL 

Constituem anexos deste Edital e dele fazem parte integrante: 
 
ANEXO I - Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos. 
ANEXO II - Modelo de declaração de que não emprega menores. 
ANEXO III - Termo de Referência. 
ANEXO IV - Modelo para Apresentação da Proposta Comercial. 
ANEXO V – Termo de Garantia. 

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Somente poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem às exigências 
enumeradas abaixo, na sua totalidade. 
 
3.1.1 - Os interessados deverão atender a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 
constantes deste Edital e de seus Anexos.  
 
3.1.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 
a) Que tenham tido sua falência declarada, que se encontrem sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 
b) que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão do direito 
de licitar ou contratar com a Câmara Municipal e demais órgãos da Administração Pública; 
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c) em consórcio. 
 

3.2 - A simples participação neste certame implica: 
 
a) aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão; 
b) que o prazo de validade da proposta comercial seja 60 (sessenta) dias, a contar da data estipulada 
para a sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta; 
c) aceitação das condições estabelecidas no termo de garantia apresentada no ANEXO V. 
 
4 - DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1 - Cada licitante far-se-á representar por seu titular, mandatário constituído ou pessoa 
devidamente munida de credencial, sendo que somente estes poderão intervir nas fases do 
procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo 
ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro 
documento equivalente. 
 
4.1.1 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular, neste último caso juntamente com o estatuto ou contrato social da licitante representada, 
com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar, em nome da licitante, todos os 
demais atos pertinentes ao certame. 
 
4.1.2 - Em caso de sócio proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, o credenciamento far-se-
á pela apresentação de cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
4.1.3 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante o PREGOEIRO ficará impedido 
de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor 
recurso, enfim, de representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “PROPOSTA” e 
“DOCUMENTAÇÃO” relativos ao Pregão Presencial. Nesse caso, a licitante ficará automaticamente 
excluída da etapa de lances verbais, sendo mantido o preço apresentado em sua proposta comercial 
escrita para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 
 
4.2 - A licitante deverá apresentar ainda, quando do credenciamento, declaração de inexistência de 
fatos impeditivos que possam impossibilitar a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência 
contratual, caso venha a ser contratada pela CÂMARA MUNICIPAL, conforme modelo constante do 
ANEXO I deste Edital, sob pena de não ser credenciada. 
 

5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
5.1 - A licitante deverá entregar os envelopes “PROPOSTA” (envelope A) e “DOCUMENTAÇÃO” 

(envelope B), simultaneamente, até as 15 horas do dia 14/02/2017. 
 
5.2 - A abertura dos envelopes “PROPOSTA” será efetuada logo após a entrega dos envelopes e o 
credenciamento dos representantes das licitantes, em reunião pública a se realizar na sala de 
reuniões da Câmara Municipal, podendo ser alterado o local mediante afixação de aviso na entrada 
desse recinto. 
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5.2.1 - Após a apresentação dos envelopes não caberá desistência da licitação, salvo por motivo justo, 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo PREGOEIRO. 
 
5.3 - Na hipótese de não haver expediente no dia fixado no subitem 5.1, os eventos respectivos ficam 
transferidos para o primeiro dia útil subseqüente, mantidos o horário e o local preestabelecidos, 
desde que não haja comunicação do PREGOEIRO em contrário.  
 

6 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE A 

 
6.1 - A proposta comercial deverá ser elaborada de forma a atender aos seguintes requisitos: 
a) ser apresentada em conformidade com o modelo constante do ANEXO IV, com indicação da 
denominação social e do número do CNPJ da licitante; 
b) apresentar o preço global de tudo que se refere o ANEXO III;  
c) conter oferta firme e precisa para o lote único, sem alternativa de preço ou quaisquer outras 
condições que induzam o julgamento a ter mais de um resultado; 
d) cotar o preço em moeda corrente; 
e) indicar o prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias; 
f) estar assinada; 
g) não conter emendas, rasuras ou entrelinhas. 
 
6.1.1 - O preço ofertado deverá considerar todos os encargos e custos diretos e indiretos incidentes 
sobre o objeto deste Pregão, não sendo aceita indicação posterior para sua inclusão no preço, salvo 
se houver comprovação de que são novos e criados por ato de governo. 
 
6.1.2 - O envelope A deverá conter o nome da empresa, a palavra “proposta” e o número deste 
Pregão. 
 

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
7.1 - Para julgamento das propostas, o PREGOEIRO levará em consideração o MENOR PREÇO 
COTADO PARA A ÍNTEGRA DO LOTE ÚNICO, desde que atendidas às especificações deste Edital e de 
seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo. 
 
7.2 - Abertos os envelopes “PROPOSTA” de todos os participantes, serão inicialmente classificadas 
pelo PREGOEIRO as propostas de menor preço para o lote único e as propostas com preços sucessivos 
e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente às de menor preço. 
 
7.2.1 - Em caso de empate, adotar-se-á o sistema de sorteio para se definir a classificação inicial das 
propostas idênticas. 
 
7.3 - Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no subitem 7.2, o PREGOEIRO 
classificará as três melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
 
7.4 - Às licitantes classificadas será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais 
e sucessivos, de preços distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada de maior 
preço. 
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7.5 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda 
desclassificada a proposta que consignar preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero.  
 
7.6 - Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às penalidades 
constantes do subitem 15.1. 
 
7.7 - Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de 
menor preço, o PREGOEIRO examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira 
classificada, decidindo motivadamente a respeito. 
 
7.8 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será verificado o atendimento das condições de 
habilitação da licitante que a tiver formulado. 
 
7.9 - Se a oferta não for aceitável, o PREGOEIRO examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta em conformidade com o Edital. 
 
7.10 - Nas situações previstas nos subitens 7.7 e 7.9, poderá o PREGOEIRO, ainda, negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
7.11 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes 
e que, ao final, será assinada pelo PREGOEIRO, pela equipe de apoio e pelos representantes das 
licitantes. 
 

8 - DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE B 

 
8.1 - As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos para habilitação no envelope B, o qual 
deverá conter o nome da empresa, o termo “documentos de habilitação” e o número deste Pregão: 
 
8.1.1 - DOCUMENTO RELATIVO À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) prova de constituição social, que consiste em um dos seguintes documentos: 
a.1) no caso de empresa individual, o respectivo registro comercial;  
a.2) no caso de sociedade comercial, o respectivo contrato social ou documento equivalente 
registrado pela Junta Comercial; 
a.3) no caso de sociedade por ações, o documento referido em “a.2” acompanhado de documento de 
eleição dos administradores da empresa; 
a.4) no caso de sociedade civil, o respectivo ato constitutivo, registrado junto ao cartório competente, 
acompanhado de prova da diretoria em exercício. 

 
8.1.1.1 - O documento de habilitação jurídica referido neste subitem deverá explicitar o objeto social, 
que deverá ser compatível com o objeto desta licitação, a sede da licitante e os responsáveis por sua 
administração que tenham poderes para assinar os documentos pela licitante. 

 
8.1.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL: 

 
a- Comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ; 
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b- Comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, por meio de certidão emitida 
pela Secretaria da Receita Federal, atestando a quitação de Tributos e Contribuições Federais bem 
como a regularidade quanto à Dívida Ativa da União; 
c- Comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou da sede da 
licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão estadual competente; 
d- Comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou da sede da 
licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão municipal competente; 
e- Comprovante de regularidade para com a Seguridade Social; 
f- Comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
g- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.  
 
8.1.2.1 - A licitante isenta de inscrição junto a qualquer Fazenda Pública deverá comprovar esta 
condição por meio de documento oficial, permanecendo obrigada a apresentar toda a documentação 
comprobatória da regularidade fiscal. 

 
 

8.1.3 - DOCUMENTO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
 
a) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e da 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme modelo constante do ANEXO II deste Edital. 
 
8.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 
 
8.2.1 - Os documentos necessários à habilitação, bem como quaisquer outros documentos solicitados 
neste Edital, deverão ser apresentados sob uma das seguintes formas: 
a) originais; 
b) cópias autenticadas em cartório; 
c) cópias simples, desde que sejam apresentados os originais para autenticação pelo PREGOEIRO; 
d) publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das alíneas anteriores; 
e) certidões emitidas através da Internet, ficando sua aceitação condicionada à confirmação de 
autenticidade mediante consulta ao site respectivo ou ao órgão emissor. 
 
8.2.2 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e em seus Anexos. 
 
8.2.3 - A documentação deverá guardar compatibilidade em relação ao CNPJ apresentado, não sendo 
permitida a mesclagem de documentos. 
 
8.2.4 - Serão declaradas INABILITADAS as licitantes que não cumprirem as exigências estabelecidas 
neste Pregão Presencial para habilitação. 
 
8.2.5 - Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da licitante. 
 
8.2.6 - Caso o documento não especifique o prazo de validade, considerar-se-á como tal o prazo de 60 
(sessenta) dias após a data de sua expedição. 
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9 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
9.1 - Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial. 

 
9.2 - Caberá ao PREGOEIRO decidir sobre a petição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
9.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
 

10 - DOS RECURSOS 

 
10.1 - Os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata da síntese das razões, 
podendo as interessadas juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes 
já intimadas para apresentar contra razões em igual número de dias, contados a partir do término do 
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo PREGOEIRO à vencedora. 
 
10.3 - O recurso contra a decisão do PREGOEIRO não terá efeito suspensivo. 
 
10.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
10.5 - Não serão conhecidos recursos enviados por fax, e-mail ou após o decurso do prazo legal. 
 
10.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na junto a 
Comissão Permanente de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL, na Av. Dr. José de Oliveira Brandão Filho, 
445 - Jardim Mediterraneè,  nos dias úteis, no horário de 8 as 11 horas e das 13 as 17 horas. 
 
11 - DO AUMENTO E SUPRESSÃO DE QUANTIDADE 
 
11.1 - No interesse da CÂMARA MUNICIPAL, o objeto licitado poderá ser suprimido ou aumentado até 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, facultada a supressão além desse 
limite por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 
8.666/1993. 

 
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de ficha orçamentária própria da CÂMARA 
MUNICIPAL, sob o número Ficha 21 – Equipamentos e material permanente 

 
13 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
A entrega dos produtos adquiridos deverá ser no prazo de 10 dias após emissão de requisição dos 
mesmos. 
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A Vencedora da licitação assinará um termo de garantia de um ano assumindo qualquer defeito 
técnico de fabricação conforme ANEXO V. 
 
14 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado: APÓS A ENTREGA DO MATERIAL ADQUIRIDO E APÓS SER CONFERIDO E 
TESTADO PELO ENCARREGADO DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
15.1 - Homologada a licitação, a CÂMARA MUNICIPAL emitirá ao licitante vencedor requisição dos 
materiais, se no prazo de 10 dias após a emissão da requisição, a entrega dos produtos adquiridos 
não for realizada será aplicada as penalidades legais cabíveis, com possibilidade, ainda, da cobrança 
de multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor global da contratação. 

 
15.2 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no termo 
de garantia, poderá a CÂMARA MUNICIPAL aplicar à Contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei 
Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual e de responsabilização 
civil e penal cabíveis. 

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

16.1 - É facultada ao PREGOEIRO, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
16.2 - Fica assegurado à CÂMARA MUNICIPAL o direito de, no interesse da Administração, anular ou 
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes 
e sendo devidamente justificada na forma da legislação vigente. 
 
16.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
CÂMARA MUNICIPAL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
16.4 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
16.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
CÂMARA MUNICIPAL. 
 
16.6 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta durante a realização da sessão pública de Pregão Presencial. 
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16.7 - As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura 
contratação. 
 
16.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto 
licitado. 
 
16.9 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 
10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
16.10 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de São Sebastião do Paraíso. 

 
 São Sebastião do Paraíso, 31 de janeiro de 2017. 
 
 
 

_______________________________________ 
ABDU FERREIRA 

PREGOEIRO  
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ANEXO I 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 
 

 
 

A empresa __________________________________, CNPJ nº 

_____________________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem 

fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório relativo ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 

003/17 da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

São Sebastião do Paraíso, _____ de ______________de 2017. 
 
 
 
 
___________________________________________ 

Nome e assinatura de representante da licitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS.: Identificar o signatário. 
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ANEXO II 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 
 

DECLARAÇÃO 
(modelo conforme Decreto Federal nº 4.358, de 5 de setembro de 2002) 

 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/17. 
 
 

A empresa _________________________________________________, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº _____________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(ª) 
__________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_____________________ e do CPF nº _________________, declara, para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: 

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (_____). 
 

(marcar com um “x” o espaço acima, em caso afirmativo) 

 
 
 

São Sebastião do Paraíso, _______ de ______________ de 2017. 
 
 
 

___________________________________________ 
Nome e assinatura de representante legal da licitante 

 
 
 
OBS.: Identificar o signatário. 
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ANEXO III 
TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  
 

Qts. Descrição dos Produtos 
 
 
 

02 

Filmadora Digital  
Com ampla variedade de formatos de gravação 
Grava em uma ampla gama de formatos incluindo 1920x1080/60p em 28Mbps, 1920x1080/60i em 24Mbps, 
1440x1080/60i em 5Mbps, 1280x720/60p em 8Mbps e 720x480/60i em 9 Mbps. 
Sensor MOS 1/4.5" de alta sensibilidade 
O sensor MOS de alta sensibilidade é composto por fotodiodos maiores do que de um sensor convencional, 
oferecendo melhor desempenho em situações de pouca luz. 
Lente grande angular de 28mm f/1.8-3.5 
Com uma distância focal equivalente em 35mm a 28mm, permite enquadrar mais pessoas e objetos quando se 
fotografa em espaços estreitos. Também é ótima para a captura de imagens de paisagens extensas. A capa de 
lente de 3.9 x 5.5" impede a entrada de luz indesejada ao fotografar ao ar livre ou em ambientes muito 
iluminados. 
Zoom 21x óptico e 50x Inteligente 
Capture cenas em áreas que a câmara não pode chegar perto com uma poderosa gama de zoom óptico de 21x e 
50x de zoom inteligente preservando a resolução da imagem. 
Dois slots de cartão SD com interruptor do relé Auto 
A AG- AC8PJ possui dois slots para cartão SD que aceitam SD, SDHC, ou cartões de memória SDXC. Você pode 
optar por gravar simultaneamente nos dois cartões de memória para segurança de dados, ou usar o modo Auto 
interruptor do relé para continuar a gravação de um segundo cartão quando o primeiro estiver cheio. Para a 
reprodução de áudio sem intervalos, use a função da combinação Cena Relay, disponível ao transferir os 
arquivos para um disco rígido externo através da conexão USB. 
Design ergonômico e funcional 
O ombro projetado da câmera de vídeo fornece 4 pontos de contato para maior estabilidade. O LCD de 3,0" 
sensível ao toque é de 7,9 centímetros de distância do olho, proporcionando uma distância confortável para 
visualização. Para um bom equilíbrio de peso, as tomadas de bateria são colocados na parte traseira da câmera. 
O anel manual no corpo da lente pode ser programado para fornecer controle de ajuste fino e preciso de foco, 
zoom, íris, balanço de branco, ou velocidade do obturador. 
Recursos adicionais 
Microfone Estéreo externo incluído 
Visor LCD touchscreen de 3" 
Dynamic Range Stretch ( DRS) fornece uma gama dinâmica mais ampla ao fotografar em cenas com uma grande 
quantidade de contraste Pico de assistência de foco manual Anel LED iluminado para a verificação de que a 
gravação está em progresso 
Cartão Eye-Fi compatível para compartilhar arquivos através de uma rede sem fio 
Fazer backup de dados para HDD portátil via USB 

 Sensor de Imagem MOS tipo 1 / 4,5 
Pixels Efetivos vídeo: 
3.11 megapixels (4: 3) 
4.14 megapixels (16: 9) 
 
Foto: 
3,24 megapixels (3: 2) 
3,24 megapixels (4: 3) 
4.14 megapixels (16: 9) 
Câmera 
Iluminação Padrão: 
1.400 lux 
Mínima: 
2,0 lux (Modo de cena soluçar Luminosidade Fraca) 
1,0 lux (Modo de Visão Noturna EM Cores) 
Estabilizador de Imagem HYBRID O.I.S. + 
Modo de Nivelamento de Imagem 
Foco Automático / manual 
Balanço de Branco Automático 
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Áreas Internas 1 
Áreas Internas 2 
Ensolarado 
Nublado 
Ajuste de Branco 
Velocidade do Obturador vídeo: 
Obturador Lento Automático Ligado: 1/30 a 1/8000 
Obturador Lento Automático Desligado,: 1/60 a 1/8000 
 
Foto 
1/2 a 1/2000 
Íris Automático / manual 
Compensação de Contraluz Sim 
Lente 
Distancia Focal 2,82 a 59,2 milímetros 
Distancia Focal Equivalente em 35 milímetros Vídeo: 
28,0 729,6 milímetros um (16: 9) 
36,2 893,0 milímetros um (4: 3) 
 
Foto: 
36,2 697,6 milímetros um (3: 3) 
33,9 712,6 milímetros um (4: 3) 
28,0 729,6 milímetros um (16: 9) 
Abertura Máxima f / 1,8 (grande angular) af / 3.5 (telefoto) 
Zoom ótico: 20x 
Zoom Inteligente Zoom Inteligente Desligado,: 26x 
Zoom Inteligente: 50x 
Zoom Digital 60x / 1500x 
Monitor 
Visor Eletrônico Sim 
Tela LCD touchscreen LCD de 3 "(7,5cm) 
460.800 Pontos 
Gravação 
Sistema de Vídeo NTSC 
Compressão AVCHD (MPEG4-AVC / H.264) 
Gravação / Reprodução 1080 / 60p: máx. 28 Mbps / VBR, 1920x1080 / 60p 
PH: máx. 24 Mbps / VBR, 1920x1080 / 60i 
HA: máx. 17 Mbps / VBR, 1920x1080 / 60i 
HG: Mídia de 13 Mbps / VBR, 1920x1080 / 60i 
HE: Mídia de 5 Mbps / VBR, 1440x1080 / 60i 
PM: A mídia de 8 Mbps / VBR, 1280x720 / 60p 
SA: Mídia de 9 Mbps / VBR, 720x480 / 60i 
Formato de Compressão de áudio Dolby Digital (2 Canais) 
Microfone Estéreo 
Alto-Falante Tipo Dinâmico 
Modo Foto 
Formato de Gravação JPEG 
* Tamanho da Imagem Foto: 
20.4 megapixels (6016 x 3384), 16: 9 
15.1 megapixels (4480 x 3360), 4: 3 
15.1 megapixels (4752 x 3168), 3: 2 
 
Gravação SIMULTANEA: 
9.4 megapixels (4096 x 2304), 16: 9 
1.4 megapixels (1440 x 1080), 4: 3 
Interfaces 
Entradas / Saídas 1 HDMI Tipo A 
1 SAÍDA De Audio mini-estéreo 
1 jack de fone de ouvido estéreo mini- 
1 USB 2.0 
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1 Composto de AV 
1 Componente de Vídeo 
Mídia de Gravação 2 slots de Cartão de Mídia SD / SDHC / SDXC 
Montagem de Sapata com 1 Contato 
Fonte de Alimentação 7,2 / 9,3V DC 
Dimensões (L x A x P) 20,50 x 21,70 x 47,88cm 
Peso Aproximado 2,27kg 

 Com bolsa de transporte 

 
 

02 

Tripé com cabeça 
Tripé de vídeo profissional com cabeça 
 tripé, leve e com fácil manuseio com ótima estabilidade.  
Ideal para câmeras com peso até 5kg  
Com bolsa de nylon para transporte que possui alça para mão. 
Tamanho de operação - 770-1600mm 
Medida Bowl: 75mm 
Peso - 4.4kg 
Suporta - 5kg 
Tamanho para transporte: 810mm 
Tilt Range +90°/-45°  

 
 
 

01 

 Switcher de Vídeo Digital com 4 entradas HD 

 Entradas: 2 x HD-SDI e  2 x HDMI 

 Saídas: 1 x HD-SDI e  2 x HDMI 

 Qualquer entrada pode ser usada como um  Frame store (Stills Store) 

 Saídas atribuivéis: Programa (com DSK) | Programa Clean (com ou sem DSK) | Preview Clean (com ou sem DSK) | 
Multiview 

 Cada entrada possui Frame Sync  

 Mix Flexivel/Processador de efeitos com 1 Upstream Keyer, suporta Chromakey e Linear/ Luma Key 

 1 Upstream PIP, suporta Chromakey e Luma Key 

 Wipe: 32 Padrões paraWipe, incluindo Circulo e Coração - Bordas e Controle de  Softness. 

 Preview com função Full M/E 

 Inserção de Logo (Logo animado, tamanho X/Y) 

 XPT (Cross Point) 

 Saída para Tally 

 6 canais de áudio mixer 

 Entradas de áudio: 2 x RCA analógico (L/R) -  2 x Microfone 

 Saídas de áudio: 2 x RCA analógico (L/R) | 1 x Stereo headphone mini Jack 

 Função áudio embedded 

 
 

As dúvidas relativas à especificação do objeto deste ato convocatório poderão ser dirimidas para a 

Comissão de Licitação, pessoalmente na Câmara Municipal ou pelo telefone (35) 3531-4770, no 

horário de 9 às 11 horas e 13 às 17 horas dos dias úteis. 
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ANEXO IV 
MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/17 
 
 
OBJETO: 
 
Constitui o objeto desta licitação a aquisição de duas filmadoras digitais, dois tripés e um switcher de vídeo 
digital para filmagem e transmissão das sessões da Câmara Municipal. 

 
DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: ___________________________________________ 
 
CNPJ: _______________________________________________________________________ 
 

Apresenta esta licitante proposta comercial para o lote único abaixo, cuja especificação completa 
encontra-se detalhada no ANEXO III do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017: 

 

Qts. Descrição Valor Unitário Valor Total 

2 Filmadoras Digitais 
Descrição Conforme Termo de Referencia (Anexo III) 

  

2 Tripés 
Descrição Conforme Termo de Referencia (Anexo III) 

  

1 Switcher de vídeo digital  

Descrição Conforme Termo de Referencia (Anexo III) 
  

Valor Total -  

 
RAZÃO SOCIAL:_____________________________________ 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: APÓS A ENTREGA DO MATERIAL ADQUIRIDO E APÓS SER CONFERIDO 
E TESTADO PELO ENCARREGADO DO ALMOXARIFADO  DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GARANTIA DE 1 ANO  

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

(local) e (data) 

 
 

________________________________ 
CARIMBO E ASSINATURA 
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ANEXO V 
TERMO DE GARANTIA 

 
 

 
Cliente: Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG 
CNPJ: 20.926.044/0001-54 
 
Objeto : Constitui o objeto desta licitação a aquisição de duas filmadoras digitais, dois tripés e um switcher de 

vídeo digital para filmagem e transmissão das sessões da Câmara Municipal e conforme Anexo I – Termo de 
Referência do Pregão 003/17 
 
 
1 – (empresa), inscrita no CNPJ nº (informar), assegura ao cliente acima identificado uma garantia de 
1 (um) ano, sobre o objeto acima descrito, contada a partir da data de emissão deste certificado. 
 
 
2 – Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos 
equipamentos descritos nas condições normais de uso – de acordo com as instruções dos manuais de 
operação que acompanham os mesmos, e que são fornecidos pelos fabricantes. 
 
 
3 – Essa garantia ficará automaticamente cancelada se os equipamentos vierem a sofrer reparos por 
pessoas não autorizadas, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, 
variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado, ou qualquer ocorrência imprevisível, 
decorrentes de má utilização dos equipamentos por parte do usuário. 
 
 
 
São Sebastião do Paraíso, ____ de __________________ de 2017. 

 
 
 

(carimbo) 
(assinatura) 
(empresa) 

 


