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INSTRUÇÕES GERAIS E PROCEDIMENTOS 

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 009/2022 

(Processo Administrativo n° 2022.8.30081787 

 

Torna-se público que Conselho Regional DE Corretores de Imóveis – CRECI 8ª REGIÃO/DF, doravante 

denominado CONTRATANTE, inscrito no CNPJ sob o nº 00.105.650/0001-00, Autarquia Federal, 

dotada de personalidade jurídica de Direito Público, com sede nesta Capital, no SD/Sul, Bloco “A”, 

nº 44, Ed. Boulevard Center, 4º andar, Salas 401/410 por meio do Agente de Contratação, senhor 

Alex Sandro Bachiega, realizará DISPENSA, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor 

preço por item, na hipótese do Art. 75º, Inciso II, a da Lei nº 14.133 de 1º/04/2021., da Instrução 

Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável. 

-Data de encerramento da sessão: 21 de setembro de 2022 até as 14:00 horas de Brasília 

-Link: https://www.compras.gov.br/seguro/loginPortal.asp 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

1.1. Trata-se de processo administrativo com finalidade de Contratação de empresa especializada 

no fornecimento de equipamentos de áudio, vídeo e iluminação na sala do estúdio de filmagem, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento e Termo de 

referência (Anexo II) e anexos. 

1.2.  A contratação será dividida em 10 itens constantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

nas descrições a seguir: 

ITEM 
MARCA DE 

REFERENCIA 
OU SUPERIOR 

 
QUANT. EQUIPAMENTO DE REFERÊNCIA 

VALOR 
MÁXIMO 

ESTIMADO 

01 Canon 
2 

Câmera fotográfica DSLR EOS 250D REBEL SL3  
(CORPO) 

R$ 13.302,78 

02 Canon 2 Lente EF 50mm f/1.8 STM – Objetiva R$ 1.847,06 

03 -------------------- 
3 

Eliminador de Bateria para Canon DSLR EOS 
250D REBEL SL3 

R$ 1.214,00 
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04 Behringer 
1 

Mesa de som 4 canais balanceados USB com 
Phantom 

R$ 1.304,48 

05 Blackmagic 
Design 

1 
Mesa de corte de vídeo ATEM mini Black Magic 

R$ 5.002,30 

06 Lorben 
4 

Microfone Estúdio BM800 + Pop Filter + Braço 
articulado 813 - Lorbem 

R$ 1.699,24 

07 Santo Angelo 4 Cabo XLR – 4 metros R$ 545,12 

08 Greik 
1 

Kit de Iluminação SoftBox 50x70cm - PK-SB03 
495w 220v integrado 

R$ 1.604,30 

09 Benro 
4 

Tripé Vídeo Kh25n C/ Cabeça Hidráulica Kh25 
P/ 5kg - Altura máxima: 184.5 cm 

R$ 4.302,55 

10 ------------------- 2 LED530C + TPI-200 R$ 1.201,47 

 

1.2.1. Faculta-se ao fornecedor a participação em quantos itens forem de seu interesse. Deve o 

fornecedor enviar proposta para todos os itens que o compõem. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências 

contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA. 

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa 

Eletrônica integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – ITEM  

2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de 

Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao sistema e 

operacionalização. 

2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão 
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entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados. 

2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores: 

2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s); 

2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações: 

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 

técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de 

bens a ela necessários; 

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de 

contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes 

nos casos vedados pela legislação trabalhista 

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico; 
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2.2.3.2. aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em substituição a 

outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, 

inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito 

ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 

2.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e 

2.2.5. sociedades cooperativas. 

2.3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL 

2.4. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento 

de sua proposta inicial, na forma deste item. 

2.5. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, 

exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto 

ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura do procedimento. 

2.5.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos 

para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 

nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

2.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a 

Contratada. 

2.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na prestação dos serviços; 

2.7.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

2.8. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 

empresa nos últimos doze meses.  
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2.9. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

2.10. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico assumindo o proponente o 

compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

2.11. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-la 

ou modificá-la; 

2.12. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:  

2.12.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores; 

2.12.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

2.12.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus 

anexos; 

2.12.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo 

como firmes e verdadeiras; 

2.12.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91. 

2.12.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos 

do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

Se o sistema compras.gov já possuir a funcionalidade instalada é facultado ao fornecedor, ao 
cadastrar sua proposta inicial, a parametrização de valor final mínimo, com o registro do seu lance 
final aceitável maior desconto. 

2.12.7. Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os 

limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre lances previsto neste aviso.  
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2.12.7.1. Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados manualmente, na 

forma da seção respectiva deste Aviso de Contratação Direta; 

2.12.8. O valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde 

que não assuma valor superior a lance já registrado por ele no sistema. 

2.12.9. O valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos demais participantes do certame e 

para o órgão ou entidade contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderão ser 

conhecidos dos fornecedores na forma da seção seguinte deste Aviso. 

3. FASE DE LANCES 

3.1. A partir das 8:00h da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública 

será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances 

também já previsto neste aviso. 

3.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

3.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

3.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em 

relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

3.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja 

vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, 

sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação 

Direta. 

3.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de 5 (cinco) 

reais. 

3.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e 

registrado primeiro no sistema. 

3.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

3.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor. 
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3.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu 

encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de 

classificação. 

3.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário 

indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo 

similar. 

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

4.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado 

para a contratação. 

4.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, 

poderá haver a negociação de condições mais vantajosas. 

4.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela 

Administração. 

4.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem 

de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em 

razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação. 

4.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do 

procedimento da dispensa eletrônica. 

4.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de 

documentos complementares, adequada ao último lance. 

4.3.1. Além da documentação supracitada, o fornecedor com a melhor proposta deverá 

encaminhar planilha com indicação de custos unitários, conforme modelo anexo, com os valores 

adequados à proposta vencedora. 

4.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

4.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

4.5.1. contiver vícios insanáveis; 

4.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos; 

4.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 
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4.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

4.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, 

desde que insanável. 

4.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes 

para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor 

lance que: 

4.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

4.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 

instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 

coletivas de trabalho vigentes. 

4.7. Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o 

seguinte: 

4.7.1. para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço 

global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de 

aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado neste Aviso de Contratação Direta, conforme 

as especificidades do mercado correspondente; 

4.7.2. serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 

4.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove 

a exequibilidade da proposta.   

4.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que 

não haja majoração do preço. 

4.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

4.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

regime. 
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4.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada 

no objeto. 

4.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

4.12. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário 

para a sua continuidade. 

4.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, 

observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.  

5. HABILITAÇÃO 

5.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais 

bem classificado da fase de lances. 

5.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 

da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

5.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas 

das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

5.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

5.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
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5.2.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

5.2.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação 

5.2.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

5.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada 

por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

5.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 

estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a 

respectiva documentação atualizada. 

5.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) 

certidão(ões) válida(s). 

5.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o 

fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, 

sob pena de inabilitação. 

5.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 

do documento digital. 

5.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

5.7. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso 

de Contratação Direta. 

5.7.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou 

entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até 

a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação. 

5.8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado. 

6. CONTRATAÇÃO 
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6.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo 

de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

6.2. O adjudicatário terá o prazo de 1 (um) dia útil, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 

Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.  

6.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado 

e devolvido no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.  

6.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou 

instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

6.2.3. O prazo de vigência da contratação será 12 meses prorrogável conforme previsão nos anexos 

a este Aviso   Direta. 

6.3. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das 

condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo 

fornecedor durante a vigência do contrato. 

7. SANÇÕES 

7.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações 

previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:  

7.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

7.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

7.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

7.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

7.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

7.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
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7.1.7.  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

7.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

7.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

7.1.10.  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

7.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

7.1.11.  praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

7.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

7.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência pela falta do subitem 7.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave; 

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 7.1.1 a 7.1.12; 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do 

ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos 

subitens 7.1.2 a 7.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar 

ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 7.1.8 a 7.1.12, 

bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

7.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

7.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

7.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 
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7.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

7.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

7.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

7.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 

será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

7.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

7.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

7.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

7.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

7.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

7.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

7.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este 

Aviso. 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. O procedimento será divulgado também no site do CRECI/DF. 
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8.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento 

fracassado), a Administração poderá: 

8.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data; 

8.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao 

procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que 

atendidas às condições de habilitação exigidas. 

8.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste 

procedimento. 

8.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de 

habilitação, conforme o caso. 

8.3. As providências dos subitens 8.2.1 e 8.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o 

comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto) 

8.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo 

prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo 

agente competente da Administração na respectiva notificação. 

8.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração 

ou de sua desconexão. 

8.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário. 

8.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances 

observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na 

documentação relativa ao procedimento. 

8.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 
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8.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

8.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo de contratação. 

8.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 

8.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.     

8.13. Em caso de assinatura de contrato a contratada assinará também o Termo de Adesão ao 

Compromisso de Observância ao Código de Conduta, conforme Portaria do CRECI/DF nº 64 de 28 

de maio de 2019.  

8.14. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

8.14.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação 

8.14.2. ANEXO II – Termo de referência; 

8.14.3. ANEXO III - Modelo de Proposta  

 

Brasília , 06  de setembro de 2022 

 

Alex Sandro Bachiega 

Agente de Contrataçao 
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ANEXO I 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 

 

1 Habilitação jurídica:  

1.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

1.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

1.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

2  Regularidade fiscal, social e trabalhista: 

2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e 

à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil 

e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

2.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 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; 

3 Qualificação Econômico-Financeira:  

3.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; 
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Processo nº:  2022.8.30081787 

Dispensa de Licitação, inciso II do art. 75 da Lei 14.133, de 2021. 

 
 

  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de áudio, vídeo e 
iluminação na sala do estúdio de filmagem , na sede administrativa do Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis em Brasília-DF. 
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INTRODUÇÃO 

O presente termo de referência pressupõe a realização da análise de viabilidade da contratação, bem 
como a elaboração da sua respectiva estratégia (de contratação), sendo identificáveis, nas passagens 
abaixo descritas, conforme a pertinência ao objeto licitado, requisitos constantes da lei federal nº 
14.133/2021. 

JUSTIFICATIVA 

O processo da presente licitação é aquisição de material permanente para a gravação de podcasts – 
para uso no espaço criado no CRECI/DF para produção audiovisual, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste instrumento: 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

O CRECI/DF com o objetivo da gravação de vídeos na modalidade de Podcasts necessita de 
equipamentos específicos e de câmera fotográfica que tem a opção de gravação de vídeo, para assim 
podermos fazer a gravação de vários ângulos, dando assim maior agilidade e versatilidade nós vídeos. 

O objeto deste Termo de Referência compreende equipamentos necessários para a gravação de 
vídeos na modalidade de Podcasts no CRECI/DF. 

Os itens dessa aquisição tem como benefício a divulgação de Podcasts de assuntos relacionados ao 
mercado imobiliário para os corretores de imóveis do CRECI/DF, o fortalecimento e a melhoria da 
imagem institucional, a intensificação da comunicação com os corretores de imóveis e a sociedade, 
conforme especificações e condições constantes no ANEXO I – QUANTITATIVOS DOS EQUIPAMENTOS 
E DESCRIÇÃO DOS ITENS. 

 A LICITANTE vencedora será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos, fretes, 
documentação, garantia dos equipamentos.  

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO 

As especificações técnicas apresentadas em anexo são as mínimas exigidas. o proponente poderá 
considerar equipamentos com características no mínimo equivalentes ou superiores, desde que 
mencionando de forma explícita na proposta técnica.  

Visando uma análise criteriosa do pleno atendimento às especificações técnicas, o Proponente 
deverá apresentar em detalhe os equipamentos utilizados (marca, modelo, especificações técnicas, 
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recursos e etc.), e os sítios web das fabricantes dos equipamentos de forma que seja possível atestar 
inequivocamente as características técnicas exigidas frente as apresentadas nos catálogos técnicos. 

A CONTRATANTE se reserva no direito de desclassificar qualquer proposta que não apresente as 
informações necessárias para uma análise quanto ao atendimento das especificações que constam 
deste documento. 

REQUISITOS DO CONTRATO 

 

REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 Para comprovação da qualificação técnica, a licitante vencedora deverá apresentar os 
documentos contidos no anexo do aviso de dispensa eletrônica. 

 REQUISITOS DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA 

 Não será reconhecido ou considerado válido o atestado de capacidade técnica emitido 
por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial do licitante. sendo considerada como 
empresa pertencendo ao mesmo grupo da licitante, aquela controlada ou controladora do licitante. 

 O pregoeiro poderá proceder, antes da adjudicação, diligências para comprovação da 
execução dos serviços objeto dos atestados de capacidade técnica, inclusive exigir que a licitante 
apresente notas fiscais e/ou contratos dos serviços prestados. 

REQUISITOS DE GARANTIA 

 Todos os produtos eletrônicos que compõem o objeto deste TR devem contar com 
garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento 
definitivo, emitido pelo CRECI/DF por meio do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

 Na ocasião da entrega do material, os produtos constantes do ANEXO I conforme 
estipulado neste Edital deverão vir acompanhados dos respectivos certificados de garantia. 

 A CONTRATADA se encarrega, por si ou pela rede credenciada do fabricante, dos serviços 
de assistência técnica de manutenção e reparos dos produtos constantes do ANEXO I, substituindo 
todas as unidades defeituosas, identificadas como tal pelos técnicos da CONTRATADA. A manutenção 
inclui, além das peças trocadas, toda a mão-de-obra necessária à execução dos serviços. 

 A CONTRATADA, como parte do processo de habilitação, deve apresentar declaração de 
garantia emitido pelos fabricantes dos equipamentos assegurando que: 
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a. Os equipamentos ofertados neste certame possuem suporte técnico no Brasil contra 
defeitos de fabricação 

Se importados, atestar que seguiram rigorosamente o processo definido pela Receita Federal 

Os equipamentos têm disponibilidade de peças de reposição conforme determina o Código de 
Defesa do Consumidor (CDC) 

1.2.6.1. A garantia tornar-se-á nula se: 

a. Por acidentes oriundos das instalações elétricas/prediais e alimentação inadequadas, falta 
de proteção elétrica automática contra quedas ou variação de tensão; 

b. Se forem constatados defeitos, falhas ou avarias decorrentes de alterações aplicadas 
posteriormente às instalações, ficando as características do projeto executivo sem a devida 
aprovação da CONTRATADA 

c. Se as falhas ou defeitos forem causadas por imprudência, negligência, imperícia ou mau 
uso, manutenção ou armazenagem inadequadas, influência de natureza química, elétrica, climática 
ou atmosférica, tais como: inundações, descargas elétricas e raios, incêndios e outros casos fortuitos 
ou de força maior 

d. Qualquer material, equipamento, software ou serviço não fornecido pela CONTRATADA 
que tenha ação danosa sobre os produtos fornecidos por esta 

REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS 

Os manuais e todos os menus nas telas e as mensagens dos equipamentos devem utilizar a língua 
portuguesa do brasil, bem como todos os canais de atendimento, de suporte técnico e de garantia 
da contratada 
 

RECEBIMENTO 

5.1. Os equipamentos serão recebidos da seguinte forma, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização: 

5.1.1. Prazo de 30 dias corridos depois do envido da Nota de Empenho ao contratado. 

5.1.2. A entrega do material será no endereço Setor de Diversões Sul, Bloco A, Lote 44, Edifício 
Boulevard Center, 4º andar, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.391-900. 
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5.1.3. Provisoriamente, em até dois dias após o ato da entrega, para efeito de posterior verificação 
da conformidade do material com a especificação, formalizado pelo TERMO DE RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO DE PRODUTO. 

5.1.4. Definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, 
após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, formalizado pelo 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE PRODUTO. 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Além das infrações administrativas previstas nos termos da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a 
contratante pode aplicar à contratada, pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, as 
seguintes sanções: 

a. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante 

b. Multa moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre 
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias 

c. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto 

d. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida 

e. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos 

PAGAMENTO 

7.1. A contratante realizará o pagamento no prazo de até 10 (dez) dias, contado do recebimento 
definitivo dos equipamentos e do serviço de instalação e da apresentação do documento fiscal 
correspondente. 

7.2. O pagamento relativo fornecimento dos equipamentos será realizado após o seu recebimento 
definitivo, atestado pelo TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE PRODUTO 

7.3. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da 
CONTRATADA. 
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7.4. O pagamento está condicionado à apresentação, pela CONTRATADA, de comprovação da 
origem dos bens ofertados e a quitação dos respectivos tributos de importação para produtos 
importados, no momento da entrega dos equipamentos, sob pena de rescisão contratual e demais 
penalidades legais. 

7.5. Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) 
distinto do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do estabelecimento 
contratado como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos 
pagamentos. 

7.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA caso exista pendência quanto à Justiça do 
Trabalho e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade 
Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

7.7. O descumprimento, pela CONTRATADA, do estabelecido no item anterior, não lhe gera direito 
a alteração de preços ou compensação financeira. 

7.8. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá 
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores 
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos 
deste contrato. 

7.9. Caso seja detectado qualquer problema, vício, defeito ou qualquer divergência do que foi 
especificado, o produto ou serviço não será aceito, ficando a cargo do fornecedor a sua correção ou 
o seu refazimento, sendo sustado o pagamento, sem prejuízo às demais sanções. 

ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO 

A estimativa de preços considera uma cesta de preços composta de preços praticados em 
contratações públicas similares e pesquisas realizadas entre fornecedores do segmento de 
equipamentos de áudio e vídeo da região do Distrito Federal, sendo os valores limites para 
adjudicação, nos termos da Instrução normativa nº 65/2021 do Ministério da Economia. 

ITEM 
MARCA DE 

REFERENCIA 
OU SUPERIOR 

 
QUANT. EQUIPAMENTO DE REFERÊNCIA 

VALOR 
MÁXIMO 

ESTIMADO 

01 Canon 
2 

Câmera fotográfica DSLR EOS 250D REBEL SL3  
(CORPO) 

R$ 13.302,78 
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02 Canon 2 Lente EF 50mm f/1.8 STM – Objetiva R$ 1.847,06 

03 -------------------- 
3 

Eliminador de Bateria para Canon DSLR EOS 
250D REBEL SL3 

R$ 1.214,00 

04 Behringer 
1 

Mesa de som 4 canais balanceados USB com 
Phantom 

R$ 1.304,48 

05 Blackmagic 
Design 

1 
Mesa de corte de vídeo ATEM mini Black Magic 

R$ 5.002,30 

06 Lorben 
4 

Microfone Estúdio BM800 + Pop Filter + Braço 
articulado 813 - Lorbem 

R$ 1.699,24 

07 Santo Angelo 4 Cabo XLR – 4 metros R$ 545,12 

08 Greik 
1 

Kit de Iluminação SoftBox 50x70cm - PK-SB03 
495w 220v integrado 

R$ 1.604,30 

09 Benro 
4 

Tripé Vídeo Kh25n C/ Cabeça Hidráulica Kh25 
P/ 5kg - Altura máxima: 184.5 cm 

R$ 4.302,55 

10 ------------------- 2 LED530C + TPI-200 R$ 1.201,47 

 
 

 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FINANCEIRO 

9.1. Trata-se de dotação orçamentária destacada para o setor da unidade de comunicação, com 
aprovação para execução no ano de 2022.  

DA PROTEÇÃO DOS DADOS 

10.1. A CONTRATADA deverá cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 
estadual ou municipal, a Lei nº 13.709/2018, lei de proteção de dados, no que couber. 
10.2. A CONTRATADA está obrigada a um dever de confidencialidade e sigilo relativamente a toda a 
Informação e/ou dados pessoais a que tenha acesso por virtude ou em consequência das relações 
profissionais que manterá com o CRECI/DF, devendo assegurar- se de que os seus colaboradores, 
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consultores e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas funções, tenham acesso e/ou 
conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais tratados, se encontram eles próprios 
contratualmente obrigados a sigilo profissional. 
10.3.  A CONTRATADA não poderá utilizar a informação e/ou os dados pessoais a que tenha 
acesso, para fins distintos do seu fornecimento/prestação de serviços ao CRECI/DF, não podendo, 
nomeadamente, transmiti-los a terceiros.  
10.4. O dever de confidencialidade e as restantes obrigações previstas na presente cláusula 
deverão permanecer em vigor mesmo após o termo das relações profissionais entre o CRECI/DF e 
CONTRATADA e também depois do final da relação entre A CONTRATADA e os seus colaboradores, 
subcontratados, consultores e/ou prestadores de serviços.  
10.5. A CONTRATADA não utilizará o nome do CRECI/DF, sem o consentimento prévio, por 
escrito, desta nem revelará a existência ou conteúdo deste contrato.  

DO FORO  

11.1. Para dirimir questões da contratação fica nomeado o foro da Seção Judiciária da Justiça 
Federal desta Capital. 

Brasília-DF, 19 agosto de 2022. 

 

 

Gleidison Jesus dos Santos 

CRECI-DF 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 
QUANTITATIVOS DOS EQUIPAMENTOS E DESCRIÇÃO DOS ITENS 

 
ITENS GLOBAIS DA CONTRATAÇÃO 
f.  

ITEM DESCRIÇÃO QTD UNIDADE IMAGEM 

01 

Câmera fotográfica DSLR EOS 250D REBEL 
SL3 (CORPO) 

MARCA DE REFERENCIA OU SUPERIOR: 
Canon *Por motivo de padronização de 
equipamento já existente na autarquia.  

02 UNIDADE 
 

• ESPECIFICAÇÕES: 
Face Detection :Sim 
Wi-Fi Certified :Sim 
Gravação de Vídeo: 4K (23,98, 25 fps), FullHD 1920 x 1080 (59,94, 50 fps, 29,97, 25 fps,) MOV 
(Vídeo: H.264 All-I Full HD, sem som apenas vídeos em Time-lapse) 
Processador de Imagem:DIG!C 8 
Monitor LCD :LCD angular de 3,0 polegadas 
Tipo de Foco :Automático, Manual 
Lentes Compatíveis :Canon EF e EF-S 
Série: EOS 
Fonte de Alimentação :Bateria Recarregável 
Sensibilidade ISO :ISO 100-25600 (Expansível até 51200) 
Velocidade do Obturador : Tipo: Obturador de plano focal, controlado eletronicamente; - 
Velocidade: 30s-1/4000 seg. 
Distância Focal (Lente) :18 a 55mm 
Sensor :CMOS 
Número de Pontos de Foco: 9 pontos AF tipo cruzado 
Formatos de Arquivos : JPEG/RAW/MP4/MOV 
Dimensões: 12,2 x 9,26 x 6,98 cm (LAP) 
Disparo contínuo (Burst): 5 fps 
Cor: Preta 
Sensor de Imagem (CMOS) : APS-C 
Zoom Óptico: 3x (lente) 
Flash Embutido: 
 Modos de Flash: Automático, Flash Manual, Transmissor Speedlite integrado; - Alcance do Flash: 
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até uma distância focal de 17 mm (equivalente a 35 mm: 28 mm) 
Touch Screen :Sim 
Câmera Tipo: EOS DSLR 
Modos de Balanço de Brancos: AWB, Luz de Dia, Sombra, Nublado, Luz de tungsténio, Luz 
fluorescente branca, Flash, Personalizado 
Modelo da Câmera: EOS Rebel SL3 
Características: 4K 2160p Vídeo, Dual Pixel CMOS AF, LCD Articulado 
Peso: 449 g (somente corpo) 
Estabilizador na lente: Sim 
Tamanho da Imagem (Megapixels): 24.2 Megapixels 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UNIDADE IMAGEM 

02 

Lente EF 50mm f/1.8 STM – Objetiva 

MARCA DE REFERENCIA OU SUPERIOR: 
Canon 
*Por motivo de padronização de 
equipamento já existente na autarquia 

02 UNIDADE 
 

• ESPECIFICAÇÕES: 
Comprimento focal: 50mm 
Abertura: Máximo: f / 1.8 e Mínima: f / 22 
Tipo de montagem na câmera: Canon EF 
Compatibilidade de formato: 35mm Film / Full-Frame Digital Sensor / Canon (APS-C) 
Ângulo de visão: 46 ° 
Distância mínima de foco: 14 "(35,56 cm) 
Ampliação: 0,21x 
Elementos / Grupos: 6/5 
Lâminas de diafragma: 7, arredondado 
Auto-foco: sim 
Filtro: Frente: 49 mm 
Dimensões (DxL) Aprox.: 68,58 x 40,64 mm 
Peso: 162 g 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UNIDADE IMAGEM 
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03 
Eliminador de Bateria para Canon DSLR 
EOS 250D REBEL SL3 

03 UNIDADE 

 

• ESPECIFICAÇÕES:  
 Modelo DC Coupler: DR-E18; 
 Compatibilidade: Canon EOS T6i, T6s, T7i, SL2 ou SL3 (800D, 750D, 760D, 200D ou 250D | Kiss 
X9i, Kiss X8i, EOS 8000D, Kiss X9  ou Kiss X10). Não funciona em outras câmeras além destas 
mesmo que usem LP-E17 como a EOS M3. 
Entrada: 220v AC; 
Saída: 8V DC 3A. 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UNIDADE IMAGEM 

04 

Mesa de som mínimo 4 canais 
balanceados USB com Phantom 

MARCA DE REFERENCIA OU SUPERIOR: 
Behringer  

 

01 UNIDADE 

 

• ESPECIFICAÇÕES: 
Linha: Xenyx / Modelo: QX1202USB 
Phantom power embutido de 48V para microfones condensadores. Mixer profissional. Conexão 
bluetooth. USB Mp3 player. 4 canais com dois canais estéreo e um canal de fita estéreo separado. 
 
 Controle JACK de entrada separados para entradas de MIX e linha de canais mono. Conectores de 
microfone XLR em todos os canais mono. Pré-amplificadores de microfone discreto e de baixo 
ruído. Conectores balanceados de 1 / 4 controles de balanço em todos os canais estéreo.  
 
Canal de fita estéreo separado com tomadas 1 / 4 e RCA. Saída estéreo para gravação de 
aplicativos. Caminho de efeito de AUX, bem como controles separados de ganho efeito em todos 
os canais. Faders e potenciômetros selados. Controles AUX e EFF na seção principal para um ajuste 
ideal. Saída de fones de ouvido controle dedicado.   
 
Canais de entrada: Entrada Mic: Config. de entrada discreta e balanceada eletrônica Frequência: 
10Hz a 200 kHz Faixa de ganho: +14 dB a +60 dB SNR: 120 dB E.I.N.Linha entrada: Balanceado 
eletronicamente Frequência: 10Hz a 130 kHz Faixa de ganho: -6 dB a +38 dB ?SNR: 95 dB E.I.N.  
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Canais estéreo: Frequência: 10Hz a 70 kHz; Faixa de ganho: Linha: -8 a +15 dB / Mic: +13 a +60 dB 
SNR Linha: 96 dB /Mic: 104 dB E.I.N. Equalização: Baixo: 50 Hz, +/- 15 dB Médio: 700 Hz, +/- 15 dB 
Alta: 10 KHz, +/- 15 dB Mistura principal: Saídas principais: +28 dBu balanceado / +22 dBu 
desequilibrado Envio AUX: +22 dBu desequilibrado Envio EFF: +22 dBu desequilibrado Saída tape: 
+22 dBu desequilibrado Saída Telefones: +15 dBu / 150 Marca: Lelong Modelo: LE-710 Peso:3,2Kg 
Dimensões ALP:30,5 cm x 24,0cm x 5,0cm Bivolt 110v/220v Itens inclusos 1 Mesa de som LE-710 
1 Fonte de energia 1 Manual 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UNIDADE IMAGEM 

05 

Mesa de corte de vídeo ATEM mini Black 
Magic 

MARCA DE REFERENCIA OU SUPERIOR:  
Blackmagic Design 
 
 

01 UNIDADE 
 

• ESPECIFICAÇÕES:     
    Mesmo painel traseiro do ATEM Mini com botões adicionais e recursos de software 
    Transmita vídeo em até 1080p HD 
    Botões de transmissão rápida, no ar e de gravação 
    Codificador de hardware para que não haja necessidade de software de streaming adicional 
    Controlar e configurar timecode, status de transmissão 
    Suporte total e recursos de controle para câmeras BMPCC 6K e 4K 
    Gravação USB simultânea 
    Integração com MultiDock para troca de disco rígido ao vivo 
    Personalize as configurações avançadas com arquivos XML 
    Multiview do software com visualizações do programa, gráficos, status da gravação, status no 
ar, medidores de áudio 
    Botões de entrada e saída de visualização do programa 
    Controle de luz Tally para câmeras BMPCC 6K / 4K 
    Sincronização automática de timecode para todas as câmeras  

 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UNIDADE IMAGEM 
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06 

Microfone Estúdio BM800 + Pop Filter + 
Braço articulado 813 – Lorben 

MARCA DE REFERENCIA OU SUPERIOR: 
Lorben Modelo: bm800+ 
  

04 UNIDADE 

 

• ESPECIFICAÇÕES: 
Condensador de alto desempenho         
Padrão polar: Unidirecional 
Tamanho do diafragma: 34mm 
Resposta de frequência: 20Hz 20Khz 
Sensibilidade: -34db 2db  
Impedância de saída: 150 , Impedância de carga: 1000, Nível de ruido equivalente: 16db 
Max nível de pressão sonora: 132db, Relação sinal ruido: 78db, Consumo de corrente: 3mA 
Dimensões do microfone: 46 x 150 mm, Comprimento do cabo: 2,50m  

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UNIDADE IMAGEM 

07 

Cabo XLR 

MARCA DE REFERENCIA OU SUPERIOR: 
Santo Angelo 

04 UNIDADE 

 

• ESPECIFICAÇÕES: 
Conector: XLR (Fêmea) x XLR (Macho). 
Tamanho: 4 metros 
Condutor: Cobre 2x24AWG microfone balanceado (estéreo). 
Revestimento: Termoplástico emborrachado flexível PVC 6,0mm 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UNIDADE IMAGEM 

08 

Kit de Iluminação SoftBox 50x70cm - 
PK-SB03 495w 220v integrado 

MARCA DE REFERENCIA OU SUPERIOR: 
Greik 

01 UNIDADE 

 

• ESPECIFICAÇÕES: 
2 Softbox (Haze) 50x70 cm 
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1 Soft Star Light 40x40 cm 
2 Tripés de iluminação de 2mts 
1 Haste para girafinha 
2 Soquetes E27 para 4 lâmpadas, 
8 Lâmpadas (cada uma tem 45W, 5400K-500K, 50Hz), não é bivolt. 
1 Lâmpada (135W, 5400K-500K, 50Hz), não é bivolt. 
1 Bolsa Nylon 
Voltagem:  220v 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UNIDADE IMAGEM 

09 

Tripé Benro Vídeo Kh25n C/ Cabeça 
Hidráulica Kh25 para no mínimo 5kg 

MARCA DE REFERENCIA OU 
SUPERIOR: Benro 

04 UNIDADE 

 

• ESPECIFICAÇÕES: 
Altura máxima: 184,5 cm 
Altura mínima: 87,5 cm 
Comprimento fechado: 91,0 cm 
Faixa de pan (o) 360 
Faixa de tilt (o) -80°/ +90° frontal 
Peso: Aproximadamente 4,0 kg 
Limite de peso: 6 kg 
Cabeça Hidráulica  

 

 ITEM DESCRIÇÃO QTD UNIDADE IMAGEM 

10 

Iluminador de Led 530C 30w com 
Tripé 2m e Fonte 

Modelo de referência ou superior 
LED530C + TPI-200 

02 UNIDADE 

 

• ESPECIFICAÇÕES: 
Modelo: LED530C + TPI-200; 
Quantidade Leds mínimo : 288; 
Temperatura de Cor: 2700k-5500k; 
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Luminosidade: 0% -100%; 
Potência: 30W; 
Alimentação: 1x Fonte de Energia DC12V 3A (inclusa) ou 2x Baterias de lítio da série Sony NP-F 
(não acompanham o produto); 
Peso: 1880 gramas; 
Medidas: Painel: 30cm x 22,5cm x 1cm (Altura x Largura x Espessura) | Cabo: 3,90m1 | Tripé: 
máx. 2m e min. 68cm; 

g.  
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

Contendo, no mínimo: a) número do Cadastro de Pessoa Física – CPF ou do Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica -CNPJ do proponente; b) endereços físico e eletrônico e telefone de contato; c) 

data de emissão; d) Data de Validade da proposta não inferior a 30 dias e) Nome e assinatura do 

responsável legal. 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA (MARCA MODELO) QTD VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1  01 R$   
 

R$   
 

(...)     

Valor total R$  
 

 

Observação: O participante poderá ofertar proposta para 1 ou mais itens. 

 

 

 

 

Assinatura do responsável legal ou procurador 
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