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TERMO	DE	REFERÊNCIA	
	

1	-	DO	OBJETO	
	
CONTRATAÇÃO	DE	EMPRESA	ESPECIALIZADA	PARA	A	AMPLIAÇÃO	DO	SISTEMA	DE	
COMUNICAÇÃO	DA	CÂMARA	MUNICIPAL	DE	SETE	LAGOAS.	

	
2-	JUSTIFICATIVA	
	
A	Câmara	Municipal	de	Sete	Lagoas	tem	por	fim	precípuo	aproximar	os	cidadãos	dos	
vereadores.	Desta	forma,	após	realizar	obras	de	construção	de	suas	novas	instalações	
para	 a	 sede	 do	 Poder	 Legislativo,	 identificou	 a	 necessidade	 da	 ampliação	 da	
divulgação	 dos	 trabalhos	 do	 Legislativo,	 buscando	 sempre	 melhorar,	 dinamizar	 e	
aproximar	o	 cidadão	do	 legislativo	principalmente	 através	das	 transmissões	 ao	 vivo	
das	 sessões	 de	 Câmara	 e	 todos	 os	 trabalhos	 realizados	 no	 plenário	 e	 gravações	 de	
programas	 de	 estúdio	 e	 externos,	 bem	 como	 cumprir	 e	 estar	 em	 dia	 com	 as	
obrigações	do	Acordo	Técnico	assinado	com	a	Câmara	Federal	e	Assembleia	de	Minas	
Gerais	para	transmissão	de	seu	sinal	FM	no	sistema	de	rádio	aberto	e	também	de	sua	
programação	 no	 sistema	 da	 Câmara	Municipal	 de	 Sete	 Lagoas,	 buscando	 sempre	 a	
excelência	na	transparência	dos	assuntos	tratados	nesta	Casa	de	Leis,	e	respeitando	
as	 leis	 e	 normas	 vigentes	 preconizadas	 pela	 ANATEL	 e	 Ministério	 da	 Ciência,	
Tecnologia,	Inovações	e	Comunicações.	

	
3-	DO	CRITÉRIO	DE	JULGAMENTO	
	
3.1-	O	critério	de	julgamento	será	o	de	menor	preço	global	por	Lote.	
	
3.1.1-	 Justifica-se	a	escolha	do	 julgamento	por	menor	preço	por	 lote	em	função	do	
tipo	de	 fornecimento	e	 serviços	 a	 serem	 realizados	 e	dos	novos	 equipamentos	que	
integrarão	o	sistema	já	existentes	na	Câmara	Municipal	de	Sete	Lagoas.	O	julgamento	
por	 item	 resultaria	 possivelmente,	 em	 mais	 de	 um	 fornecedor,	 gerando	 assim	
possivelmente	dificuldades	para	a	perfeita	integração	do	sistema	no	que	diz	respeito	
à	 instalação,	 integração,	 treinamento,	compatibilidade	de	sistemas	e	equipamentos,	
suporte	técnico	e	demais	necessidades	previstas	neste	 instrumento,	causando	assim	
prováveis	prejuízos	e/ou	aumento	de	custos	a	esta	Edilidade.	
	
3.2-	A	proposta	de	preço	deverá	conter	para	cada	equipamento	ofertado	a	marca	e	o	
modelo	 e	 obrigatoriamente	 estar	 acompanhado	 do	 manual	 ou	 catálogos	 do	
fabricante	 que	 comprovem	 todas	 as	 funcionalidades	 e	 características	 técnicas	 dos	
equipamentos	solicitados	no	descritivo	técnico	deste	edital	devendo	as	características	
estar	devidamente	assinaladas	e/ou	grifadas	podendo	sua	veracidade	ser	consultada	
através	 do	 Licitante.	 Caso	 o	 equipamento	 ofertado	 seja	 customizado	 pela	 empresa	
contratada	 será	 necessário	 apresentar	 todos	 os	 manuais	 ou	 catálogos	 de	 todos	 os	
itens	que	comporão	o	equipamento	com	a	sua	respectiva	sinalização.	Ficam	isento	da	
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apresentação	dos	manuais/catálogos	todos	os	itens	que	se	referem	a	serviços,	cabos	
e	acessórios	(sendo	os	itens	de	nº	32	até	37).	
	

	
JUNTAMENTE	 COM	 O	 ENVELOPE	 DA	 PROPOSTA	 COMERCIAL	 DEVERÃO	 SER	
APRESENTADOS	OBRIGATORIAMENTE	OS	SEGUINTES	DOCUMENTOS:	
	
3.3-	 Declaração	 em	 papel	 timbrado	 da	 empresa	 de	 que	 a	 garantia	 dos	 produtos	
objeto	 do	 presente	 Termo	 de	 Referência	 será	 pelo	 prazo	 mínimo	 de	 01	 (um)	 ano	
juntamente	com	suporte	técnico	on-line.	

	
3.4-	 Para	 cada	 equipamento	 a	 ser	 fornecido	 será	 obrigatório	 a	 apresentação	 de	
manual	 ou	 catálogo	 técnico	 do	 fabricante,	 que	 comprovem	 as	 funcionalidades	 e	
características	 técnicas	 exigidas	 para	 os	 equipamentos	 e	 softwares	 (conforme	
solicitado	no	descritivo	técnico)	que	obrigatoriamente	deverão	estar	assinalados	e/ou	
grifados	 para	 a	 comprovação	 da	 capacidade	 do	 equipamento	 ou	 software.	 	 A	
veracidade	 das	 informações	 serão	 comprovadas/checadas	 pela	 equipe	 técnica	 da	
Câmara	de	Sete	Lagoas.	Ficam	 isento	da	apresentação	dos	manuais/catálogos	 todos	
os	 itens	 que	 se	 referem	 a	 serviços,	 cabos	 e	 acessórios.	 Não	 serão	 aceitos	 (por	
qualquer	 motivo	 e/ou	 alegação)	 catálogos	 que	 não	 sejam	 dos	 fabricantes.	
Grifar/assinalar	as	funcionalidades	solicitada	conforme	descritivo	dos	equipamentos	é	
obrigatório.	
	
3.5-	 Atestado	 de	 Capacidade	 técnica	 do	 profissional	 responsável,	 fornecido	 por	
pessoa	 jurídica	 de	 direito	 público	 ou	 privado,	 em	 papel	 timbrado,	 devidamente	
registrado	no	Conselho	Regional	de	Engenharia	–	CREA	-,	acompanhado	da	respectiva	
certidão	 emitida	 por	 esse	 conselho	 (CAT),	 comprovando	 que	 o	 responsável	 técnico	
pela	 execução	 do	 contrato	 executou	 satisfatoriamente	 prestação	 de	 serviços	 para	
instalação	 de	 equipamento	 de	 áudio	 com	 características	 compatíveis	 com	 o	 objeto	
desta	licitação.		

3.6-	Apresentação	da	Certidão	de	Registro	de	Pessoa	Jurídica	e	Certidão	de	Registro	
Profissional	 do	 Responsável	 Técnico	 da	 licitante,	 graduado	 em	 Engenharia	 com	
Graduação	em	Engenharia	Elétrica	com	habilitação	nos	Art.	8º	e	9º	da	Resolução	nº	
218,	 de	 29	de	 junho	de	1973,	 no	Conselho	Regional	 de	 Engenharia,	 e	Agronomia	 –	
CREA.		

	
3.7-	 Comprovação	 do	 vínculo	 jurídico	 do	 profissional	 indicado	 como	 responsável	
técnico	pelo	serviço	através	de	cópia	do	contrato	de	trabalho	com	a	empresa	ou	ficha	
de	empregado	da	empresa	ou	registro	do	empregado;	por	contrato	ou	 instrumento	
jurídico,	por	ata	de	eleição	de	diretoria	ou	contrato	social	devidamente	registrado	no	
órgão	competente,	com	validade	na	data	da	 licitação;	Por	certidão	de	registro	 junto	
ao	CREA	com	validade	na	data	da	licitação.		

	
3.8-	Apresentação	do	Atestado	de	visita	técnica,	devidamente	assinado	pelo	servidor	
responsável	junto	com	o	envelope	de	proposta.	
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4-	DA	VISITA	TÉCNICA:		
	

4.1 -	A	visita	técnica	deverá	ser	previamente	agendada	em	horário	comercial	através	
do	telefone	(31)	3779-6300,	e	ser	realizada	na	Câmara	de	Sete	Lagoas	em	até	04	
(quatro)	dias	úteis	antes	da	data	de	abertura	deste	pregão	(não	se	incluindo	o	dia	
do	pregão).	
	

4.2 -	 Na	 data	 e	 horário	 agendado	 para	 a	 visita	 técnica	 o	 proponente	 deverá	
apresentar	 o	 documento	 pessoal	 e	 os	 dados	 da	 empresa	 através	 de	 cópia	 do	
cartão	do	CNPJ.		
	

4.3 -	 Será	 fornecido	 pela	 Câmara	 Municipal	 de	 Sete	 Lagoas	 um	 atestado	 que	
obrigatoriamente	 terá	 que	 ser	 juntado	 aos	 documentos	 solicitados	 para	 o	
envelope	de	proposta	comercial.	
	

4.4 -	 O	 proponente	 que	 não	 comparecer	 à	 visita	 técnica	 e	 não	 apresentar	 no	
envelope	 de	 proposta	 o	Atestado	 de	 Visita	 Técnica	 assinado	 pelo	 responsável	
pela	visita	será	automaticamente	inabilitado.	
	

4.5 -	A	Obrigatoriedade	 da	 realização	 da	 visita	 técnica	 (também	 chamada	 de	 visita	
prévia)	 toma	 por	 base	 a	 Recomendação	 do	 Tribunal	 de	 Contas	 da	 União,	
conforme	Acórdão	nº	4.968/2011	da	2ª	Câmara,	sendo	o	Ministro	Relator	o	Ilmo.	
Sr.	 Dr.	 Raimundo	 Carreiro,	 publicado	 no	 DOU	 (Diário	 Oficial	 da	 União)	 de	
18.07.2011.		
	

4.6 	-	Todas	as	Dúvidas	Técnicas	serão	esclarecidas	no	horário	da	Visita	Técnica	pelo	
responsável	designado	pela	Câmara	de	Sete	Lagoas	ou	através	das	outras	formas	
legais	 proporcionadas	 por	 este	 edital,	 devendo	 os	 pedidos	 de	 esclarecimentos	
serem	 protocoladas	 pessoalmente	 pela	 empresa	 interessada	 na	 secretária	 da	
Câmara	Municipal	de	Sete	Lagoas	em	até	quatro	dias	úteis,	sem	contar	o	dia	da	
licitação.	
	
	
5	-	DA	FORMA	DE	PAGAMENTO	
	

5.1	–	Os	objetos	tipo	“equipamentos”	da	presente	 licitação	poderão	ser	entregues	
de	 maneira	 fracionada	 (por	 item)	 em	 conformidade	 com	 a	 Lei	 Nº	 8.666	
(21/06/1993)	,	artigo	23,	parágrafo	1º	e	devem	ser	pagos	em	até	07	dias	após	o	
aceite	de	 recebimento.	Os	 itens	 referentes	a	 serviços	deverão	ser	entregues	de	
forma	única	e	serão	considerados	entregues	e	pagos	em	até	07	dias	após	o	aceite	
de	recebimento.	
	

5.2	–	O	atraso	na	entrega	da	nota	fiscal	acarretará	postergação	de	igual	período	para	
o	pagamento,	sem	ônus	para	a	contratante.		
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5.3	–	Havendo	incorreções	na	nota	fiscal,	seja	na	quantidade,	no	preço	ou	nas	datas,	
esta	 será	 devolvida	 à	 contratada	 para	 as	 devidas	 correções	 ou,	 substituição,	
situação	que	ensejará	a	suspensão	do	prazo	para	pagamento.		
	

5.4	 –	 Na	 hipótese	 de	 não	 haver	 expediente	 nos	 dias	 limite	 de	 pagamento,	 este	
poderá	ocorrer	no	primeiro	dia	útil	subsequente.		
	
	

DESCRITIVO	TÉCNICO	DOS	EQUIPAMENTOS	
	

	
ITEM	

	
QTD.	

	
EQUIPAMENTO	

	
01	 01	 Sistema	de	 arquivamento	 e	 backup	 do	 sistema	 com	 a	 seguinte	 configuração	

mínima:	
Sistema	 que	 permita	 prover	 até	 1.44	 PB	 em	 capacidade	 de	 armazenamento	 em	
Espaço	 de	 4	 unidades	 de	 Rack.	 Com	 recursos	 que	 reduzam	 o	 tempo	 de	
gerenciamento	 tanto	 para	 processos	 de	 Backup	 como	 Archive.	 Tecnologia	 que	
permita	a	conversação	do	acervo	da	Câmara	de	Sete	Lagoas	por	um	longo	prazo.	
Além	de	permitir	o	 acréscimo	gradual	de	 capacidade	 (até	os	1.4	PB)	 conforme	a	
necessidade.	Sendo	habilitados	24	Slots	para	cartuchos	de	dados,	Geração	7	com	
total	 de	 360TB	 de	 Dados	 comprimidos.	 Com	 dois	 Magazines	 independentes	
permitindo	 o	 acesso	 sem	 a	 interrupção	 da	 operação.	 Contemplar	 todas	 as	
interfaces,	 cabos	 e/ou	 acessórios	 para	 a	 intercomunicação	 com	 o	 Sistema	 de	
Storage	 já	pertencente	a	Câmara.	Sistema	que	permita	3	modalidades	de	Backup	
sendo:	 Backup	 Completo,	 Back	 incremental	 e	 Backup	 completo	 sintético	 (modo	
que	não	requer	dados	dos	servidores	ou	das	estações	de	trabalho,	empregando	os	
dados	já	armazenados	em	backup	da	mídia	de	backup	existente).	Deve	permitir	a	
modalidade	Arquivamento,	onde	em	ambientes	de	produção	e	gerenciamento	de	
dados	estes	são	copiados	(ou	movidos)	de	discos	ou	matrizes	de	disco	para	mídia	
externa,	 a	 fim	de	melhor	utilizar	o	 espaço	em	disco	 limitado	on-line.	 Permitindo	
todos	 os	 arquivos	 relacionados	 ao	 projeto	 serem	 armazenados	 na	 conclusão	 do	
projeto,	 disponibilizando	 o	 espaço	 para	 novas	 atribuições.	 Sendo	 os	 dados	
arquivados	devem	permanecer	disponíveis	para	a	produção	e	serem	reintegrados	
em	 nova	 produção	 sob	 demanda.	 Deve	 permitir	 o	 agendamento	 de	 tarefas,	
iniciando	um	trabalho	automaticamente	no	horário	configurado	para	cada	um	dos	
planos	 de	 backup.	 Suporte	 a	 servidores	 de	 Arquivos	Helios	 EtherShare,	 PCShare	
3.1+,	Xinet	 Fullpress	 14.0+,	Netatalk	 2	 e	Windows	 Services	 para	 Macintosh.	
Sistemas	 de	 virtualização:	Parallels,	VMWare	 (x86),	Linux-Xen	 e	Hyper-V.	
Objetos	 em	 nuvem	Amazon	 S3,	Amazon	 Glacier,	Backblaze	 B2,	Generic	 S3	
e	Microsoft	Azure.	
	

02	 01	 Sistema	de	geração	holográfica	com	a	seguinte	especificação	mínima:	
Desktop	com	processador	i7	de	8a	geração,	até	4.6	GHz,	cache	de	12MB,	Windows	
10	Home,	64	bits	Brasil,	Memória	de	8GB	DDR4	2666MHz,	placa	wirelles	integrada	
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padrão	 802.11BGN	 com	 Bluetooth	 4.0,	 disco	 rígido	 1TB	 7200rpm;	 Deverá	 ser	
integrado	 com	 software,	 com	 licenças	 dupla,	 para	 geração	 de	
cenários	holográficos	virtuais	 em	 3D	 que	 permitirão	 criar	 a	 partir	 de	 imagens	
panorâmicas	 obtidas	 de	 smartphones,	 câmeras	 ou	 ainda	 através	 de	 modelos	
criados	em	qualquer	aplicativo	3D.	o	software	deve	possuir	câmera	ajustável	com	
tomadas	 variáveis	 ajustáveis	 e	 movimentos	 animados	 em	 eventos	 ao	 vivo,	
importação	de	arquivos	padrão	(.PSD)	em	camadas	para	composição	de	cenários	e	
fluxo	de	trabalho	colaborativo,	capaz	de	definir	movimentos	realísticos	da	câmera	
para	deslocar-se	de	uma	área	para	outra	e	que	altere	o	ângulo	enquanto	estiver	
trocando	de	câmera.	Capaz	de	 reproduzir	 clipes	de	vídeo	ao	vivo,	animações	em	
loop	ou	outras	fontes	de	mídia,	usando	acessórios	virtuais	de	sua	própria	criação	
como	monitores	de	estúdio	realistas.	Que	permita	alterar	os	esquemas	de	cores	e	
adicionar	ilustrações	personalizadas	aos	modelos	de	conjuntos	incluídos	e	que	crie	
seus	 próprios	 designs	 de	 cenário	 e	 transforme-os	 em	 ambientes	 de	 estúdio	 3D	
realistas.	
	

03	 01	 Switch	de	rede	com	a	seguinte	especificação	mínima:	
Switch	 de	 rede	 24	 portas,	 L2	 com	 power	 over	 ethernet	 +,	 suporte	 a	 padrão	
MLAG	para	 redundância	 multicaminho	 sem	 ciclos	 e	 sem	 spanning	 tree,	
deverá	permitir	 utilização	 completa	 de	 largura	 de	 banda	 e	 alta	 disponibilidade,	
suporte	 a	interoperabilidade	 por	 interfaces	 com	 Spanning	 Tree	 VLAN	 rápido	 por	
VLAN	 padrão	 RPVST	 +	 e	 dispositivos	 que	 usam	 o	 Protocolo	 CDP,	 suporte	 para	
roteamento	 estático	 e	 protocolo	 de	 informações	 de	 roteamento	 RIP	 versão	 1	 e	
2,		 2	 portas	 SFP+	 integradas	 de	 10	GbE,		 2	 portas	 de	 empilhamento	 traseiras	
dedicadas,	 Taxas	 de	 dados	 de	 até	 220	 Gbit/s	 (full-duplex)	 e	 uma	 taxa	 de	
encaminhamento	de	até	164	Mbit/s,	suporte	a	funcionalidade	IPv4	e	IPv6,	Suporte	
a	Wave	2	wireless	com	portas	de	2,5	GbE	
	

04	 02	 Sistema	de	gerenciamento	de	exibição	com	a	seguinte	especificação	mínima:	
Desktop	com	processador	i7	de	8a	geração,	até	4.6	GHz,	cache	de	12MB,	Windows	
10	Home,	64	bits	Brasil,	Memória	de	8GB	DDR4	2666MHz,	placa	wirelles	integrada	
padrão	 802.11BGN	 com	 Bluetooth	 4.0,	 disco	 rígido	 1TB	 7200rpm;	 com	 sistema	
operacional	Windows	10	e	pacote	office.	
	

05	 02	 Servidor	de	áudio	que	possua	as	seguintes	características	mínimas:		
Que	possua		elementos	de	ozônio	do	iZotope	(plug-in	para	masterização	baseada	
em	predefinições),	com	arquitetura	de	64	bits,	Interfaces	padrão	VST-3	para	plug-
ins	 de	 áudio	 externos,	 que	 permita	 edições	 não	 destrutiva	 (slice	 editing),	 que	
permita	a	remoção	do	ruído	do	espectrograma	que	não	afeta	audivelmente	o	sinal	
de	procurado	que	converta	e	salve	áudio	em	todos	os	formatos	padrão,	que	grave	
CDs	 de	 áudio	 Red	 Book	 Standard.	 Permita	 edição	 de	 áudio	 usado	 para	 gravar,	
editar,	 exportar	 e	 converter	 arquivos	 de	 áudio.	 Deve	 poder	 digitalizar,	 reparar	 e	
armazenar	 registros.	 Capaz	 de	 gerar	 	 podcasts,	 otimizar	 som	 para	 vídeos	 que	
produza	material	de	áudio	com	qualidade	de	estúdio	de	32	bits	 /	384	kHz	e	que	
permita	aplicar	20	filtros	e	efeitos	profissionais.	Que	os	menus	também	possam	ser	
personalizados	 individualmente,	 que	 forneça	 um	 campo	 de	 pesquisa	 para	
encontrar	comandos	de	menu	e	tópicos	de	ajuda,	capaz	de	colar	um	áudio	e	que	
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ele	seja	automaticamente	para	o	formato	do	arquivo	de	áudio	no	qual	está	colado	
exemplo:	 Se	 colar	 um	 material	 de	 áudio	 mono	 em	 um	 arquivo	 estéreo,	 ele	
aparecerá	em	estéreo	sendo	que	o	mesmo	deve	se	aplicar	à	profundidade	de	bits	e	
taxa	 de	 amostragem.	 Que	 suporte	 os	 formatos:	 	 Wave	 (.wav),	 arquivos	 MP3	 /	
MPEG	 (.mp3,	 .mpg,	 .mus),	 arquivos	 QuickTime	 (.aif),	 arquivos	 MS	 Audio	 (.asf,	
.wma),	Ogg	Vorbis	(.ogg),	Sound	Designer	II	,	FLAC	(.flac),	arquivos	de	vídeo	(.mp4,	
.mov,	 .avi)	 e	 listas	 de	 reprodução	 (.m3u,	 .cue).	 Que	 permita	 carregar	 vários	
arquivos	 simultaneamente.	 Que	 os	 arquivos	 sejão	 nomeados	 de	 acordo	 com	 os	
nomes	 dos	 marcadores	 de	 faixa.	 Que	 possa	 definir	 se	 o	 arquivo	 MP3	 será	
exportado	nos	 formatos	Estéreo	ou	Mono.	Que	permita	definir	a	 taxa	de	bits	da	
saída	durante	a	reprodução	de	dados	de	áudio.	Que	permita	clicar	em	um	botão		
que	leve	ao	banco	de	dados	do	freeDB,	onde	será	possível	exibir	as	informações	do	
título	 da	 faixa	 selecionada.	 Que	 permita	 mover	 o	 cursor	 para	 uma	 posição	 na	
janela	de	dados	e	que	 redesenhe	a	 tela	para	que	se	veja	as	áreas	do	arquivo	de	
som	igualmente	em	ambos	os	 lados	do	cursor.	Que	possa	configurar	as	amostras	
para	 obter	 o	 ganho	 máximo	 ou	 até	 supermodulá-las	 para	 edição	 de	 som	
direcionada	 e	 que	 possa	 alterar	 a	 amplitude	 dos	 dados	 da	 amostra	 sendo	
amplificado	 de	 tal	maneira	 que	 a	 amplitude	mais	 alta	 que	 aparece	 na	 faixa	 seja	
ajustada	para	100%	(ou	outro	valor	entre	1%	e	400%)	da	faixa	de	valores.	Que	se	
possa	selecionar	o	idioma	para	a	interface	do	programa.	Que	permita	verificar	on-
line	 as	 atualizações	 disponíveis	 e	 as	 instalar	 automaticamente.	 Desktop	 com	
processador	i7	de	8a	geração,	até	4.6	GHz,	cache	de	12MB,	Windows	10	Home,	64	
bits	 Brasil,	Memória	 de	 8GB	 DDR4	 2666MHz,	 placa	 wirelles	 integrada	 padrão	
802.11BGN	com	Bluetooth	4.0,	disco	rígido	1TB	7200rpm.	
	

	
06	

	
01	

Exibidor	com	a	seguinte	especificação	mínima:	
Sistema	 de	 exibição	 capaz	 de	 executar	 grandes	 períodos	 de	 automatização.	Que	
permita	o	recebimento	de	disparo	via	comando	em	receptor	com	contato	seco	ou	
strings.	Os	comandos	recebidos	podem	ser	enviados	para	o	player	através	da	porta	
Serial	 ou	 através	 do	 hardware	 permitindo	 o	 acionamento	 via	 Ethernet.	 Com	
condições	de	gravar	para	a	censura	toda	programação	de	forma	segura	e	conforme	
as	exigências	da	ANATEL,	 com	controle	automático	do	período	de	gravação	para	
que	 não	 haja	 esgotamento	 de	 espaço,	 Multicanais	 que	 permitem	 a	 gravação	
simultânea	dos	áudios,	que	permita	a	configuração	do	tempo	de	armazenamento,	
formato	de	áudio	(AAC,	MP3	ou	WAV)	e	tamanho	dos	blocos	de	arquivos.		Sistema	
que	 proporcione	 realizar	 programação	 comercial,	 Criação	 de	 grupos	 de	
mídias/materiais	 para	 serem	 executados	 em	 ordem	 predeterminada,	 Remanejar	
spots	 automaticamente	 ou	 através	 da	 Planilha.	 		 Com	 capacidade	 ilimitada	 de	
criação	 de	 arrays	 (bancos	 de	 vinhetas),	 com	 Janelas	 de	 localização/busca	 de	
músicas,	vinhetas,	matérias	jornalísticas	com	opção	CUE,	capaz	de	acionar	funções	
através	do	mouse,	 teclado,	monitor	 touch	screen	ou	direto	da	console	de	áudio,	
com	 interface	do	programa:	 play,	 stop,	 avanço	 seguido	de	pausa,	 avanço	para	 a	
próxima	mídia	com	fade-out	crossmixing,	inserção	de	pausa	após	a	mídia,	inserção	
de	loop,	pausa	na	mídia	que	está	tocando,	configurações	de	permissão	e	restrição	
de	 funções,	 recursos	 que	 permitem	 automaticamente:	 interromper	 a	
programação.	Que	ofereça	inúmeras	regras	e	critérios	para	a	aplicação	e	geração	
de	 uma	 eficiente	 programação,	 comunicação	 instantânea	 com	 o	 Player	 do	 Ar	 ,	
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cadastros	lançados	por	códigos,		restrição	horária,	similaridade	de	vozes	e	versões,		
Alertas	de	segurança	que	 indicam	a	quebra	de	alguma	regra/critério,	Geração	de	
relatórios:	 da	 programação,	 das	músicas	 executadas	 (Ecad).	 Geração	 automática	
da	programação	 respeitando	 regras/critérios	aplicados,	Capaz	de	 cadastrar	 todas	
as	 vinhetas	 e	 organizar	 em	 categorias.	 Integrado	 aos	 aplicativos:	 Player	 do	 Ar	 e	
Programação	 Musical.		 Disparo	 de	 áudios	 em	 ordem	 predeterminada	 pelo	
operador.		 Que	 a	 licença	 não	 seja	 limitada	 por	 quantidade	 de	 computadores,	
apenas	pelo	número	de	concessão.		
	

07	 01	 Console	digital	com	a	seguinte	configuração	mínima:	
Console	de	mixagem	de	áudio	digital	em	rede	IP	com	8	canais,	com	superfície	de	
controle	com	botões	macios,	 teclas	programáveis	e	arranjo	de	controle	da	seção	
de	 monitoramento.	 Conectividade	 de	 rede	 multicanal	 AoIP.	 Que	 permita	 ser	
adaptado	a	qualquer	aplicativo	ON-AIR.	Que	possua	os	seguintes	recursos:	Rede	de	
áudio	multicanal	IP,	corte	automático	de	alto-falante	do	monitor,	muting	de	tosse,	
início	de	fader,	sinalização	de	controle,	sinalização	de	interface	para	automação	de	
equipamentos	 externos,	 comunicações	 externas	 gerenciamento,	 interfone.	 Que	
permita	o	controle	por	um	aplicativo	de	software		(para	Windows	ou	iOS)	onde	o	
aplicativo	reproduza	fielmente	todos	os	detalhes	da	superfície	de	controle	e	todos	
os	 recursos	 operacionais	 de	 switches,	 codificadores	 rotativos	 e	 faders.	 E	 que	
mostre	 todas	 as	 informações	 e	 menus	 internos	 que	 são	 visíveis	 em	 todas	 as	
exibições	 da	 superfície	 de	 controle	 físico.	 Deve	 ter	 no	 mínimo	 disponível	 as	
seguintes	 entradas:	 4	 Entradas	 de	 Mic	 /	 Linha	 selecionáveis,	 12	 Entradas	
Analógicas,	4	Entradas	Estéreo	Digitais	AES	/	EBU,	2	USB	Entradas	Estéreo	Digitais	
para	 automação	 de	 broadcast,	 2	 Entradas	 opcionais	 através	 de	 Híbridas	 de	
Telefone	 Digital.	 E	 no	mínimo	 as	 seguintes	 saídas:	 8	 Saídas	 Analógicas,	 4	 Saídas	
Estéreo	 Digitais	 AES	 /	 EBU,	 2	 Saídas	 Estéreo	 Digitais	 USB	 para	 automação	 de	
broadcast,	 2	 Saídas	 opcionais	 através	 de	 Híbridas	 de	 Telefone	 Digital.	 Com	
configuração,	 ajuste	 de	 nível	 e	 roteamento	 de	 sinais	 e	 controle	 específico	 para	
cada	canal.	Com	banco	de	memória	embutido	onde	as	configurações	de	cada	sinal	
possam	 ser	 armazenadas,	 como:	 distribuição	 de	 sinais	 através	 da	 superfície	 de	
controle,	 roteamento	 do	 barramento	 de	 saída,	 parâmetros	 de	 configuração,	
efeitos,	entre	outras	funções.	Que	permita	ao	usuário	programar	funções	especiais	
pré-definidas,	tais	como:	GPIs	e	GPOs,	controles	para	híbridos	e	audiocodecs,	envio	
de	 sinais	 para	 os	medidores	 VU.	 Com	 teclas	 programáveis	 para	 atribuir	 funções	
como	 ativar/desativar	 tais	 funções	 durante	 as	 operações.	 Com	 configuração	
realizada	através	de	display	OLED	multifuncional	onde	os		codificadores	rotativos	e	
os	 interruptores	 associados	 ao	 monitor	 são	 utilizados	 para	 percorrer	 os	 menus	
gráficos	contextuais.	 com	dois	medidores	VU	estéreo	digital	de	alta	precisão	que	
podem	ser	atribuído	para	exibir	as	saídas	Master	ou	CUE.	Com	duas	seções	para	o	
monitoramento	 independente	 da	 sala	 de	 controle	 e	 do	 estúdio	 e	 ainda	 com	
controles	de	nível	separados	para	o	monitor	de	áudio	da	sala	de	controle	e	para	o	
estúdio	e	ainda	dos	 fones	de	ouvido,	bem	como	a	saída	de	monitoramento.	Que	
inclua	 também	controle	 independente	 e	 centralizado	da	 sinalização	ONAIR.	 Com	
sistema	de	Talk-Back	(intercomunicação)	pré-configurados	independentes	entre	o	
console	e	o	estúdio	para	monitores	de	áudio	e	os	fones	de	ouvido.	Todos	os	sinais	
do	 sistema	 configuráveis	 para	 monitoramento	 em	 Control,	 Studio,	 CUE	
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Headphones	 e	 VU-meters.	 2	 botões	 de	 roteamento	 direto	 em	 cada	 canal.	
Operação	 silenciosa	 para	 o	 resfriamento.	 Relógio,	 temporizador	 e	 cronômetro.	
Medidor	 de	 fase.	 Módulo	 híbrido	 de	 telefone	 digital	 de	 linha	 dupla	 com	
Cancelamento	 de	 eco	 elétrico	 por	 DSP.	 Phantom	 power	 e	 balanceamento	
eletrônico	 nas	 entradas	 de	microfone.	 Entradas	 e	 saídas	 analógicas	 balanceadas	
eletronicamente.	Entradas	e	saídas	digitais	balanceadas	por	transformadores.	Com	
4	 entradas	 monofônicas	 /	 mic	 /	 linha,	 configuráveis	 com	 phantom	 power.	 2	
entradas	/	saídas	estéreo	digitais	USB	(E	/	S).	4	entradas	estéreo	digitais	AES	/	EBU	
/	4	saídas	estéreo	digitais	AES	/	EBU	que	podem	ser	configuradas	como	SPDIF.	12	
entradas	analógicas	/	8	saídas	analógicas	que	possam	ser	configuradas	como	pares	
estéreo	individuais,	saídas	estéreo	analógicas	para	monitoramento	de	Headphone	
primário	 Control,	 Studio,	 CUE	 e	 Studio.	 Saídas	 estéreo	 analógicas	 para	 fones	 de	
ouvido	amplificados,	8	GPI	opto-acoplados,	8	GPOs	opto-acoplados	e	4	GPOs	com	
retransmissões.	Com	capacidade	de	Processamento	do	Sistema	com	frequência	de	
amostragem	 interna	 de	 48	 kHz	 e	 24	 bits,	 ±	 12	 d	 Controle	 de	 ganho	 B	 (sinais	
analógicos	 e	 digitais	 -	 incluindo	 sinais	 não	 visíveis	 na	 superfície	 de	 controle),	
controle	de	ganho	-	entradas	de	microfone:	de	19	a	74dB,	balanço	selecionável	/	
controle	panorâmico	em	todos	os	canais,	reversão	de	fase	seletiva,	processamento	
de	áudio	para	16	sinais	estéreo	(até	8	faders	e	8	sinais	não	visíveis	na	superfície	de	
controle),	 processamento	 de	 áudio	 pré-definido	 que	 permite	 o	 ajuste	 manual,	
efeitos	 de	 áudio	 com	 equalizador	 de	 3	 bandas,	 filtros	 high	 pass	 e	 low	 pass,	
compressor,	limitador	e	noise	gate.	
	

08	 02	 Interface	de	áudio	com	os	seguintes	requisitos	mínimos:					
Interface	de	áudio	com	mecanismo	de	gravação	e	reprodução	de	24	bits;	recursos	
de	mixagem	DSP,	 com	pré-amplificadores	de	microfone	Classe	A	XMAXTM	a	192	
kHz;	 A	 interface	 deverá	 possuir	 pré-amplificadores	 de	 microfone	 para	 uso	 com	
todos	os	 tipos	de	microfones,	 com	um	estágio	de	ganho	 com	servo	duplo	o	que	
deve	 resultar	 na	 geração	 de	 ruído	 ultra	 baixo	 e	 amplo	 controle	 de	 ganho,	
permitindo	aumentar	os	sinais	sem	aumentar	o	ruído	de	fundo.	Deve	oferecer	um	
comando	 de	 seleção	 de	 fonte	 de	 entrada	 que	 permita	 alternar	 entre	 o	 nível	 de	
instrumento	 e	 de	 linha	 nas	 entradas.	Que	 possua	 controle	 de	 ganho	 de	 entrada	
com	 80	 dB	 de	 ganho	 variável	 (-15	 a	 +65	 dB)	 nas	 entradas	 de	 microfone	 e	
instrumento	e	40	dB	de	ganho	variável	(-20	a	+20	dB)	nas	entradas	de	linha.	Com	
LED	 de	 sincronização	 onde	 a	 luz	 indica	 se	 a	 interface	 está	 sincronizada	 com	 o	
computador,	A	luz	deverá	acender	se	a	taxa	de	amostragem	definida	no	dispositivo	
não	 corresponder	 à	 taxa	 de	 amostragem	 definida	 no	 dispositivo	 de	 fonte	 de	
relógio	externa.	Que	verifique	automaticamente	o	sistema	em	busca	de	todos	os	
drivers	disponíveis	e	selecione	um	driver.	Que	permita	adicionar	um	instrumento	
virtual	 à	 sua	 sessão	 e	 criar	 automaticamente	 uma	 nova	 faixa	 e	 carregará	 o	
instrumento	 como	 entrada.	 Taxas	 de	 amostragem	 de	 44.1,	 48,	 88.2,	 96,	 176.4,	
192kHz,	 	 Resolução	 do	 conversor	 24-bit,	 Conversor	 de	 faixa	 dinâmica	 A	 /	 D	 –	
114dB,	 Conversor	 de	 faixa	 dinâmica	 D	 /	 A	 –	 114dB;	 Saída	 de	 linha	 com	 Nível	
Máximo	de	+	18dBu,	Balanceado,	Resposta	de	Frequência	de	20Hz	–	20kHz,				Faixa	
dinâmica	de	108	dB	(a-wtd,	-60dBFS),		THD	+	N	0.004%(1kHz,	-1dBFS,	unity	gain).	
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09	 04	 Dispositivo	 de	 saída	 de	 informação	 de	 vídeo	 com	 a	 seguinte	 configuração	
mínima:	
Painel	 tipo	 IPS,	 Tempo	 de	 Resposta	 5ms	 GTG,	 Proporção	 da	 imagem	 21:9,	
Resolução	 2560	 x	 1080,	 Brilho	 250	 cd/m2,	 distância	 entre	 píxeis	 0,2628	 mm	 x	
0,2628	mm,	display	29",	Anglo	de	Visão	178º	/	178º,	Relação	de	contraste	5M:1,	2	
Entradas	HDMI,		Alimentação	100-240V.	
	

10	 02	 Dispositivo	 de	 áudio	 portátil	 de	 4	 canais	 com	 as	 seguintes	 características	
mínimas:	
Deve	suportar	cartões	de	memória	SDHC	de	32GB,	para	gravar	em	formato	WAV	e	
MP3	44.1k/48k/96k	Hz.	
Deve	suportar	controle	de	velocidade	de	reprodução	de	0,5	a	1,3	vezes.	
Microfone	embutido	unidirecional,	estéreo	que	alterna	entre	as	posições	A-B	/	X-Y.	
Conector	XLR/TRS	combo	jack,	impedância	de	entrada	2.2kΩ.	
Deve	 possuir	 conector	 para	 fone	 com	 nível	 de	 saída	 máximo	20mW	 +	 20mW,	
possuir	alto-falantes	embutidos	de	2.8W,	permitir	gravações	em	4	canais	sendo	2	
estéreo.	Deve	possuir	porta	USB,	4	presetes	de	efeitos	e	suporte	para	fixação	em	
Tripés.	
	

11	 01	 Distribuidor	de	áudio	com	a	seguinte	configuração	mínima:	
Distribuidor	de	áudio	indicado	para	utilização	em	estúdio	de	rádio	AM	e	FM,	com	
alto	 nível	 de	 rejeição	 (CMRR)	 e	 imunidade	 de	 rádio	 frequência	 com	 fonte	 de	
alimentação	linear	de	baixo	ruído.		Com	distribuição	de	sinais	de	áudio	mono	e/ou	
estéreo.	entradas	e	saídas	com	controles	de	nível	 independentes,	 leitura	do	nível	
de	sinal	de	entrada	independente	através	de	barras	de	LED	 ́s.	Que	permita		que	o	
nível	 de	 entrada	 e	 de	 saída	 possam	 ser	 ajustados	 individualmente	 através	 dos	
trimpot	́s	 com	 níveis	 de	 -18dBu	 a	 +18dBu.	 Nível	 máximo	 de	 entrada	 (INPUT),	
+28dBu	 balanceado,	 Nível	 máximo	 de	 saída	 (OUTPUT),	 +28dBu	 balanceado;	
Impedância	 de	 entrada	 20k	 Ohms	 balanceado	 10k	 Ohms	 desbalanceado;	
Impedância	de	saída	100	Ohms	balanceado	50	Ohms	desbalanceado;		Resposta	de	
frequência;		20Hz	a	20kHz,	+/-0,5dB;	Distorção	harmônica	0,001%	de	20Hz	a	20kHz	
@4dBu;	CMRR	>50dB,	20Hz-20kHz;	Headroom	24dB	com	relação	a	4dBu;	Variação	
de	 ganho	 nas	 entradas	 (INPUT)	 -15dB	 a	 +15dB;	 	 Variação	 de	 ganho	 nas	 saídas	
(OUTPUT)	-15dB	a	+15dB.	Equipamento	que	seja	de	alta	performance,	eficiência	e	
fidelidade	na	amplificação	e	distribuição	de	 sinais	de	áudio.	 	Com	capacidade	de	
receber	 até	 4	 entradas	 balanceadas	 e/ou	 desbalanceadas	 independentes	 e	
distribuir	até	16	saídas	balanceadas	e/ou	desbalanceadas.		

12	 06	 Instrumento	de	captação	sonora	com	a	seguinte	configuração	mínima:	
Dinâmico,	 com	 resposta	 de	 frequência	 plana,	 ampla	 e	 suave.	 Blindado	 contra	 zunido	
eletromagnético	de	banda	 larga.	Configuração	com	ênfase	na	atenuação	de	graves	e	em	
frequências	medias,	com	Isolamento	interno	de	choques	com	“suspensão	a	ar”	para	busca	
em	 eliminar	 ruídos	 mecânicos,	 Padrão	 polar	 cardioide,	 uniforme	 com	 frequência	 e	
simétrico	 em	 relação	 ao	 eixo	 visando	 proporcionar	 o	 máximo	 de	 rejeição	 e	 o	 mínimo	
coloração	de	sons	 fora	do	eixo.	Resposta	de	Frequências	50	a	20,000	Hz,	 Impedância	de	
saída	de150	Ω,	Polaridade	com	Pressão	positiva	no	diafragma	produz	 tensão	positiva	no	
pino	 2	 com	 referência	 ao	 pino	 3,	 com	alojamento	 em	 caixa	 de	 aço	 e	 alumínio	 com	 tela	
protetora	.	
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13	 01	 Distribuidor	de	auscultadores	com	a	seguinte	especificação	mínima:	
Distribuidor	de	auscultadores	com	8	canais	com	resposta	de	frequência	de	10HZ	a	
150KHZ,	+/-	3dB;	Relação	sinal/ruído	de	22Hz	a	22KHz	>	90dB	@	0	dBu;		Dinâmica	
22	Hz	a	22kHz:	110	dB;	Distorção	(THD)	0,006	%	tip.	@	+4	dBu,	1kHz,	amplificação	
1.	 Potência	 de	 Saída	 máxima	 de	 +24	 dBm	 impedância	 de	 ligação	 100ohms;	
Potência	 de	 ligação	mínima	 de	 100	 ohms;	 Comutação	 entre	 o	main	 input	 1	 e	 o	
main	 input	 2	 e	 em	 modo	 mono	 silencia	 o	 sinal	 esquerdo	 do	 respectivo	 canal;	
Indicadores	 com	 nível	 de	 entrada	 com	 LED	 de	 4	 dígitos	 e	 nível	 de	 saída	 com	
indicadores	 LED	 de	 8	 dígitos;	 impedância	 de	 40Kohms	 simétricos,	 20Kohms	
assimétricos;	 nível	 de	 entrada	 máxima	 de	 16	 dBu	 simétrico	 e	 assimétrico;	 Que	
disponha	de	uma	 tomada	DIRECT	 INPUT	 separada	para	 cada	 canal,	o	 sinal	MAIN	
alimentado	é	automaticamente	interrompido	sempre	que	esta	entrada	é	ocupada,	
com	regulador	Master	Level	que	determine	o	volume	de	som	do	sinal	de	entrada	
que	é	alimentado	através	das	tomadas	MAIN	INPUT	ou	através	da	tomada	DIRECT	
IN.	 	Com	regulador	que	possa	determinar	o	volume	de	som	de	cada	estágio	 final	
individual.		
	

14	 01	 Processador	de	áudio	com	a	seguinte	especificação	mínima:	
Processador	de	áudio	que	tenha	a	capacidade	de	lidar	com	todas	tarefas	que	vão	
desde	 a	 mixagem	 automática	 até	 o	 gerenciamento	 de	 alto-falantes;	
Processamento	 digital;	 Com	 08	 entradas	 sendo	 o	 nível	 de	 entrada	 nominal	 de	
Linha	de	+4	dBu	ou	nível	de	microfone	de	-36	dBu	(podendo	ser	selecionável	por	
software)	com	20	dB	de	altura	livre.	Com	08	saídas	com	nível	nominal	de	linha	de	
+4	 dBu	 com	 20	 dB	 de	 altura	 livre.	 Com	 porta	 Ethernet	 que	 detecte	
automaticamente	 uma	 conexão	 dispositivo	 a	 dispositivo	 de	modo	 que	 um	 cabo	
Ethernet	 padrão	 possa	 ser	 usado;	 que	 seja	 configurado	 e	 controlado	 via	 um	
computador,	 host	 via	 Ethernet.	 O	 dispositivo	 deve	 fornecer	 oito	 entradas	
selecionáveis	como	nível	de	linha	ou	microfone	com	phantom	power	e	oito	saídas	
de	 nível	 de	 linha.	 Todas	 as	 funções	 de	 processamento	 de	 sinal,	 mixagem	 e	
roteamento	(incluindo	ganhos	de	entrada)	devem	ser	controladas	via	software.	As	
entradas	e	saídas	de	áudio	devem	ser	acessadas	através	dos	conectores	do	bloco	
terminal	de	3,81	mm	no	painel	traseiro.	O	software	da	interface	gráfica	do	usuário	
(GUI)	 deve	 ser	 programável	 pelo	 instalador	 usando	 o	 sistema	 operacional	
Windows.	 A	 conexão	 e	 o	 controle	 do	 computador	 devem	 ser	 feitos	 através	 do	
conector	 Ethernet	 do	 painel	 traseiro	 do	 dispositivo.	 A	 GUI	 deve	 fornecer	 o	
gerenciamento	 de	 aplicativos,	 arquivos	 de	 dispositivos	 e	 exibição	 e	 controle	 de	
todas	 as	 funções	 de	 processamento	 e	 configuração	 de	 sinal,	 incluindo,	 entre	
outros:	Ganho	de	entrada	e	saída,	Filtro	passa-alto,	Filtro	passa-baixo,	Filtros	FIR,	
Cruzamentos,	Equalização	paramétrica,	Equalização	gráfica,	Expansão,	Eliminação	
de	 essências,	 Compressão,	 Limitação,	 Controle	 automático	 de	 ganho,	
Compensação	 de	 ruído	 ambiente,	 	 Eliminação	 de	 feedback,	Mistura	 automática,	
Mistura	prioritária,	Roteamento	de	sinais,	Atraso,	Polaridade.	Toda	a	memória	do	
programa	deve	ser	não	volátil	e	fornecer	segurança	ao	programa	em	caso	de	falha	
de	 energia.	 O	 dispositivo	 deve	 fornecer	 um	 relógio	 de	 tempo	 real	 a	 bordo	 para	
facilitar	 a	mudança	 automática	 e	programada	das	predefinições.	A	 conversão	de	
áudio	deve	ser	de	24	bits,	48	kHz.	A	 faixa	dinâmica	do	processador	não	deve	ser	
inferior	a	110	dB.	
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15	 01	 Gerador	de	Radio	Data	System	com	a	seguinte	especificação	mínima:	
Equipamento	concebido	em	forma	de	rack	19	polegadas,	com	2	portas	USB,	para	
ser	 conectada	 ao	 microcomputador	 para	 as	 configurações	 do	 equipamento,	
entrada	de	MPX,	saída	de	MPX,	saída	de	RDS,	saída	de	RDS	+MPX,	ajuste	de	nível	
de	 sinal	 de	 saída	 de	RDS.	 RDS	 /	 RBDS	 sinal	 conforme	norma	CENELEC	 EN	50067	
Resolução	no	349,	de	25	de	Setembro	de	2003	;	Largura	de	Banda	do	RDS;	+/-	2,4	
Khz	 (50	 dBc);	 Supressão	 de	 espúrios	 >90dB,	 	 Supressão	 de	 harmônicos	 >80dB,		
Referência	 de	 Clock	 	 através	 do	 tom	 piloto	 de	 19KHz	 do	 sinal	MPX	 ,	 Desvio	 de	
frequência	 do	 tom	 piloto	 	 +/-	 2Hz,	 	 Conector	 de	 comunicação	 com	 o	
microcomputador		através	de	porta	USB	no	painel	frontal	e	traseiro,		velocidade	de	
comunicação	da	porta	de	dados	2400	 kbps,	 	Modo	de	 comunicação	da	porta	de	
dados	de	8	bits	de	dados,	sem	paridade,	1	bit	de	parada,	Entrada	MPX		100k	Ohm	
conector	BNC	fêmea,	Saída	MPX	/	MPX+RDS	50	Ohm	conector	BNC	fêmea,		Saída	
RDS	 50	 Ohm	 conector	 BNC	 fêmea,	 MPX	 Input	 e	 MPX	 Output	 Interligadas,	
Passagem	 direta	 entre	MPX	 Input	 e	MPX	 /	MPX+RDS	Output	Quando	 desligado,		
Ajuste	de	nível	de	saída	de	RDS	de	0	a	3,3Vpp.		

16	 01	 Receptor	de	sinal	com	a	seguinte	especificação	mínima:	
Que	 permita	 a	 sintonização	 automática	 de	 sinais,	 quando	 em	 uma	 estação	 o	
indicador	 TUNED	deve	 acender	 e	 a	 frequência	 da	 estação	deve	 ser	mostrada	no	
visor	do	painel	frontal.	Que	permita	sintonizar	qualquer	frequência	simplesmente	
selecionando	o	número	da	estação	programada.	Que	permita	definir	 o	modo	de	
recepção	para	melhorar	a	recepção.	Mesmo	quando	o	receptor	estiver	em	modo	
estéreo	e	receber	um	sinal	mono	o	sinalizador	de	sinal	estéreo	não	deve	atender.	
Capaz	 de	 sintonizar	 sinais	 em	 FM	 e	 AM,	 sendo	 capaz	 de	 realizar	 sintonização	
predefinida	de	40	estações	FM	/	AM,	 	capaz	de	exibir	mensagem	informativa	em	
duas	linhas.	Deve	exibir	informações	da	estação	FM	ou	AM	sintonizada	e	o	status	
operacional.	Deve	possuir	um	sensor	de	controle	 remoto	capaz	de	receber	sinais	
de	 um	 controle	 remoto	 fornecido	 junto	 com	 o	 equipamento.	 Que	 o	 modo	 de	
recepção	(estéreo	ou	mono)	seja	armazenado	junto	com	a	frequência	da	estação.	
Deve	 poder	 armazenar	 uma	 estação	 com	 fraca	 intensidade	 de	 sinal	 via	 sintonia	
manual.			
ESPECIFICAÇÕES:	
Nível	/	impedância	de	saída	(fixo)	

FM	(40	kHz	Dev.,	1kHz)	.................	1.0	V/1.2	kÙ		
AM	(30%	mod.,	1	kHz)	...................	0.36	V/1.2	kÙ		

	
Faixa	de	Sintonia	FM	
Faixa	de	sintonia..........de	87.5	até	108.00	MHz		
Sensibilidade	de	silêncio	de	50	dB	(IHF,	100%	mod.)	Mono.........	3	μV	(20.2	dBf)		
	
Sensibilidade	utilizável	(sinal	ruído	30	dB)			

Mono......	1.0	μV		
Taxa	de	rejeição	de	imagem	de	1,0	μV.......	80	dB	SE	
Rejeição	Relação.....	70	dB		
Seletividade	(400	kHz).....	70	dB		
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Relação	sinal	/	ruído	(IHF)..........	Mono/estéreo......80	dB/75	dB		
Distorção	harmônica	(1	kHz)	..........Mono/estéreo.........	0.3%/0.5%		
Separação	estéreo	(40	kHz	Dev.)	...........1	kHz	43	dB		
Resposta	em	frequência	(20	Hz	até	15	kHz)	..........–3	dB		
Entrada	da	Antena	(desbalanceada)	..........75	Ohms	
	

17	 02	 Sinalizador	luminosos	com	a	seguinte	configuração	mínima:	
Sinalizador	luminosos	fabricado	em	acrílico	e	polietileno,	adaptação	automática	as	
tensões	110/220V,	baixo	consumo	energético	e	vida	útil	superior	a	100.000	horas,	
com	suporte	para	 fixação	no	teto,	 temperatura	de	 funcionamento	-10º	a	+	70ºC,	
dimensões	 do	 acrílico	 250	 x	 150	mm,	 tecnologia	 de	 emissão	 de	 luz	 da	 placa	 via	
LED.		

18	 06	 Pedestal	Articulado	com	a	seguinte	configuração	mínima:	
Pedestal	de	alumínio	articulado	para	 suporte	de	microfone	 com	alcance	máximo	
de	 78.7cm,	 com	peso	 líquido	 1,05kg	 para	 utilização	 com	microfone	 que	 tenha	 o	
peso	 máximo	 de	 até	 2	 quilos,	 Com	 indicação	 de	 ON	 AIR	 e	 fornecido	 com	 as	
extremidades	de	cabo	abertas.		
	

19	 06	 Auscultadores	com	a	seguinte	configuração	mínima:	
Auscultadores	dobráveis	e	giratórios,	acoplamento	de	ouvido	circumaural,		
atenuador	de	ruídos	de	32	dB,	estilo	de	uso	Headband,	frequência	de	resposta	8	-	
25000	Hz,	THD,	distorção	harmônica	total	de	0,1	%,	Plug	3,5	/	6,3	mm	estéreo,	
Impedância	nominal	de	64	Ω.	
	

20	 02	 Dispositivo	de	saída	de	áudio	com	a	seguinte	configuração	mínima:	
Potência	de	saída	de	21W	RMS,	com	relação	de	sinal	ruído	≥	85	dBA,	Distorção:	≤	
0.5%,	Resposta	de	frequência:	75	Hz	~	18	KHz	(+/-	9	dB),	entrada	estéreo	RCA,		
Sensibilidade	de	entrada	750	mV	±	50	mV,	Ajustes	Master	de	volume,	agudos,	
graves,	controle	remoto.	Com	tweeter	de	cúpula	de	seda	de	13	mm	e	unidade	de	
baixo:	4	polegadas	(116	mm).	
	

21	 24	 Dispositivo	de	armazenamento	móvel	com	a	seguinte	configuração	mínima:	
Que	 seja	 compacto	 em	 formato	 de	 cartucho,	 aplicável	 para	 as	 necessidades	 de	
armazenamento	de	dados.	Na	versão	sete	e	com	capacidade	de	armazenamento	
de	 até	 seis	 terá	 bites	 de	 dados	 nativos	 ou	 quinze	 terá	 bites	 de	 dados	 com	
compressão.	Regravável.	
	

22	 01	 Processador	 de	 Propagação	 de	 sinal	 de	 áudio	 com	 a	 seguinte	 especificação	
mínima:								
Processador	 de	 cinco	 e	 duas	 bandas	 que	 independentemente	 do	 formato	 e	 do	
material	 de	 origem	 permite	 ajustar	 a	 textura	 de	 áudio,	 que	 também	 possa	 ser	
usado	 como	 um	 codificador	 estéreo	 independente	 com	 latência	 de	 até	 2	 ms	 e	
limitação	 total	 de	 ultrapassagem	 total	 nos	 domínios	 de	 banda	 base	 esquerdo	 /	
direito	 e	 composto.	 O	 gerador	 deve	 suportar	 PS	 dinâmico.	 Com	 resposta	 de	
Frequência	no	modo	Bypass	deve	seguir	a	curva	padrão	de	pré-ênfase	de	50μs	ou	
75μs	±	0,10	dB,	20	Hz	a	15	kHz.	A	saída	analógica	esquerda	/	direita	e	a	saída	digital	
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podem	 ser	 configuradas	 pelo	 usuário	 para	 saída	 plana	 ou	 pré-enfatizada.	 A	
distorção	total	do	sistema	(sem	ênfase,	100%	de	modulação):	THD	<0,01%,	20	Hz	–	
1	 kHz,	 subindo	 para	 <0,05%	 a	 15	 kHz.	 <0,02%	 de	 distorção	 SMPTE	 IM.	Deve	 ter	
separação	total	de	canais	L	/	R	do	sistema	(incluindo	codificador	estéreo):	>	50	dB,	
20	 Hz	 -	 15	 kHz;	 60	 dB	 típico.	 Processando	 a	 taxa	 da	 amostra	 em	 um	 sistema	
"multirate",	usando	taxas	internas	de	32	kHz	a	512	kHz,	conforme	apropriado	para	
o	processamento	que	está	sendo	executado.	Os	cortadores	de	áudio	operam	a	256	
kHz	(e	são	anti-alias),	enquanto	o	 limitador	composto	opera	a	512	kHz.	No	modo	
de	codificador	estéreo	independente,	a	taxa	de	amostragem	mínima	é	de	64	kHz.	A	
resolução	de	processamento	interno	deve	possuir	resolução	de	24	bits	(ponto	fixo)	
ou	 superior.	O	atraso	mínimo	de	processamento	deve	ser	entre	3,7	ms	a	15	ms,	
dependendo	da	estrutura	de	processamento.	Que	Aceite	sinais	de	referência	de	1x	
wordclock	ou	10	MHz,	selecionados	automaticamente.	O	relógio	principal	do	DSP	
pode	 ser	 bloqueado	 de	 fase	 para	 esses	 sinais,	 que,	 por	 sua	 vez,	 bloqueiam	 a	
frequência	do	tom	piloto	de	19	kHz,	facilitando	a	operação	de	rede	de	frequência	
única.	A	frequência	da	amostra	da	saída	digital	devem	permitir	serem	bloqueadas	
para	esses	 sinais.	Deve	permitir	 conectar	 em	 rede	 via	 conector	RJ45	 fêmea	para	
redes	TCP	/	IP	de	10-1000	Mbps	usando	cabeamento	CAT5.	A	taxa	nativa	deve	ser	
de	100	Mbps.	 Fornece	 conexão	para	 aplicativos	 através	de	uma	 rede	ou	usando	
um	 cabo	 Ethernet	 cruzado,	 diretamente	 a	 um	 computador.	 Deve	 possuir	 três	
portas	de	controle	remoto	separadas	-	fechamento	de	contatos	GPI,	serial	RS232	e	
Ethernet	embutida	para	redes	TCP	/	 IP.	Deve	possuir	banda	restrita	 limitada	a	15	
kHz	 que	 permita	 usar	 qualquer	 STL	 digital	 não	 compactado	 para	 passar	 o	 áudio	
processado	do	estúdio	para	o	transmissor	sem	comprometer	a	sonoridade	no	ar,	
não	sendo	necessário	usar	os	STL	com	taxa	de	amostragem	de	44,1	ou	48	kHz.	
	
	

23	 01	 Conversor	de	áudio	com	a	seguinte	especificação	mínima:	
links	de	áudio	ponto-a-ponto	"pregados"	que	permita	a	utilização	uma	variedade	
de	redes	de	dados,	como	rádios	IP	da	banda	ISM,	T1	/	E1s,	satélite,	WANs	e	LANs.	
Que	 permita	 utilizar	 4G	 com	 HotSwap	 através	 da	 tecnologia	 CrossLock	 	 que	 o	
sistema	tenha	um	bom	desempenho	na	Internet	pública	usando	compactação	AAC.	
Solução	 de	 alto	 desempenho	 para	 conversão	 de	 áudio	 em	 IP,	 capaz	 de	 mover	
áudio	 linear	 ou	 compactado	 com	nível	 de	 atraso	baixo,	 capaz	 de	 realizar	 “multi-
streaming”	permitindo	que	um	único	fluxo	de	codificador	possa	ser	enviado	para	
até	 três	 destinos	 simultaneamente.	 Capaz	 de	 servir	 como	 um	 servidor	 de	
streaming,	 fornecendo	AAC	e	HE-AAC	para	players	de	mídia	compatíveis	com	PC.		
Que	ofereça	um	robusto	modo	estéreo	ou	mono	linear	que	não	compacta	o	áudio.	
Que	ofereça	codec	de	áudio	(FLAC	)	em	tempo	real	sem	perdas	que	reduza	a	taxa	
de	 transferência	 de	 rede	 em	 30	 a	 40%.	 Que	 tenha	 gerenciador	 de	 buffer	 de	
tremulação	que	equilibre	automaticamente	o	atraso	e	estabilidade,	aumentando	e	
diminuindo	dinamicamente	o	atraso	com	base	no	desempenho	da	rede.	
Compatibilidade	 com	 os	 codecs	 	 ACCESS	 NX,	 ACCESS	 Portable	 Classic,	 ACCESS	
2USB,	 ACCESS	 MultiRack	 e	 ACCESS	 Rackmount,	 também	 compatível	 com	
aplicativos	de	smartphone	gratuito	FieldTap,	disponível	para	Android	e	iOS.	
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24	
	

01	 Dispositivo	para	recepção	de	áudio	com	a	seguinte	configuração	mínima:	
Sistema	com	proteção	de	senha	dinâmica	para	acesso	ao	menu,	deve	ser	indicados	
para	uso	em	sistemas	profissionais	de	recepção	de	sinais	FTA	(Free	To	Air),	
impedância	balanceada	de	600	0hms,	atualização	de	software	via	interface	RS232,		
tempo	de	aquisição	menor	que	2	segundos,	taxa	de	amostragem	32	/	44.1,	Modos	
mono,	estéreo	ou	dual,	impedância	balanceada	de	600	0hms,	atualização	de	
software	via	interface	RS232,	comunicação	serial	via	RS	232,	comunicação	serial	via	
RS	232,	deve	poder	ser	configurado	pelo	painel	LCD	frontal,	frequência	de	entrada	
de	950	a	2150	MHz,	sintonia	de	canais	MCPC/SCPC,	receber	sinais	digitais	no	
padrão	DVB-S/S2	MPEG-2	provenientes	de	frequências	de	banda	C/Ku,	nível	de	RF	
de	-65	a	-25dBm,		tempo	de	aquisição	menor	que	2	segundos,	taxa	de	amostragem	
32	/	44.1,	modos	mono,	estéreo	ou	dual,	impedância	balanceada	de	600	0hms,	
atualização	de	software	via	interface	RS232,	comunicação	serial	via	RS	232,	taxas	
se	símbolos	DVB-S2:	até	36MSps	(QPSK).	
	

25	
	

01	 Antena	com	a	seguinte	configuração	mínima:	
Estrutura	externa	em	latão,	VSWR	<1.05:1,	alimentação	inferior,	proteção	elétrica	
por	intermédio	da	estrutura,	baixa	carga	de	vento,	diagrama	de	elevação	com	tilt	
elétrico,	 faixa	 de	 Frequência	 de	 87,5	 a	 108,1	 Mhz,	 resistência	 a	 ventos	 até	
180Km/h,	 antena	 de	 transmissão	 de	 FM	 com	 polarização	 circular,	 diagrama	 de	
elevação	com	tilt	elétrico,	conexões	 internas	em	cobre	banhados	a	prata,	500Khz	
de	 largura	de	banda,	 ganho	 -0,06	dBd,	 0,98	 vezes,	 conexão	EIA	1	 5/8”,	 FA	–	 FM	
ANEL,	2	elementos,	UTQ	U=	EIA	1	5/8”,	canal	278,	circularidade	<	2	dB’s.	
	

26	
	

01	 Analisador	de	Modulação	com	a	seguinte	configuração	mínima:		
Analisador	 de	 modulação	 FM	 de	 segunda	 geração	 que	 permita	 a	 comparação	
instantânea	entre	qualquer	estação.	Que	 realize	 leituras	da	 intensidade	do	 sinal,	
distorção	 de	 caminhos	 múltiplos	 e	 ruído	 AM	 e	 que	 permita	 qualificar	 o	 sinal	
recebido	 e	 validar	 as	medições.	 Com	display	 fácil	 de	 ler	 e	 de	 precisa	modulação	
total	da	portadora	e	áudio	estéreo	desmodulado.	Que	realize	medição	seletiva	de	
frequência	 de	 dados	 e	 níveis	 de	 injeção	 de	 subportadoras	 analógicas.	 Com	 a	
possibilidade	 de	 realizar	 indicações	 remotas	 de	 várias	 falhas	 de	 transmissão	 e	
recepção.	Que	permita	 sete	predefinições	de	estação	para	 comparações	 rápidas,		
exibição	da	modulação	de	gráfico	de	barras	com	retenção	de	pico,	com	recurso	de	
medição	 de	 ruído	 AM	 incidental	 incorporado	 para	 alinhamento	 do	 transmissor.	
Alarmes	 que	 indiquem	 supermodulação,	 perda	 de	 portadora,	 perda	 de	 áudio	 do	
programa	 e	 efeitos	 excessivos	 de	 caminhos	 múltiplos.	 Gama	 de	 tuning	 de	 87,9	
MHz	 a	 108,1	 MHz	 em	 etapas	 de	 100	 kHz;	 Sensibilidade	 de	 10μV	 (10dBf)	 para	
silenciamento	mono	de	50dB;	Que	selecione	a	entrada	da	antena	F	ou	a	entrada	RF	
de	alto	nível	BNC.	Com	saídas	de	programa	estéreo	XLR	balanceadas	que	ofereçam	
+	4dBm.	Com	entrada	de	fone	de	ouvido	no	painel	frontal,	com	uma	saída	de	ruído	
AM	síncrona/assíncrona,	exibição	da	modulação	da	 transportadora	com	resposta	
de	 quase	 pico	 com	 uma	 função	 de	 retenção	 de	 pico	 de	 'ponto	 flutuante',	 que	
mostre	modulação	 total	 do	portador	 de	pico,	mas	 leituras	 de	desvio	 positivo	ou	
negativo	 independentes	 também	 podem	 ser	 selecionadas.	 Com	 100%	
correspondente	ao	desvio	da	portadora	de	±	75kHz,	a	tela	possui	1%	de	resolução	
entre	120%	e	80%	e	2%	de	resolução	entre	80%	e	46%.	A	 integração	da	medição	
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poderá	ser	feita	em	ponte	por	0,1	ms,	0,2	ms,	0,5	ms	ou	1,0	ms.	Para	as	medições	
piloto	/	subcarreira	deverá	estar	inclusos	os	filtros	de	medição	para	19kHz,	38kHz,	
57kHz,	67kHz	e	91kHz.	Os	níveis	de	injeção	entre	2,6%	e	14%	serão	exibidos	com	
resolução	de	0,2%.	O	desempenho	fora	do	ar	deve	possuir	resposta	de	freqüência:	
±	0,5dB,	20Hz-15kHz,	ruído	melhor	que	65dB	abaixo	da	modulação	de	100%	(com	
ênfase),	 distorção:	 <0,25%	 THD	 com	 100%	 de	 modulação,	 separação	 estéreo:	
tipicamente	 50dB	 (>	 60dB	 com	 entrada	 de	 banda	 base),	 medição	 de	 diafonia:	
diafonia	M	/	S	e	S	/	M	pelo	método	de	soma/diferença	estéreo.	Com	alarmes	de	
supermodulação,	perda	de	portadora,	multipath	excessivo,	perda	de	áudio.	
	

27	
	

01	 Propagador	de	sinal	de	áudio	com	a	seguinte	configuração	mínima:	
Potência	de	saída	até	1.300W,	consumo	máximo	considerando	as	condições	mais	
adversas	de	até	2.300W,	operar	em	temperaturas	até	45ºC,	excitador	“state	of	the	
art”,	SMD,	sintetizado,	baixos	níveis	de	distorção	harmônica	e	relação	sinal/ruído,	
transmissor	de	FM	em	estado	sólido,	redundância	automática,	transformador	com	
núcleos	 em	 grão	 orientado,	 frequência	 de	 operação	 de	 76,1mHz	 à	 108mHz,	
impedância	de	saída	assimétrica	50	ohms,	alimentação	monofásica	210	à	240VAC,	
Relação	 sinal	 ruído	 >	 -75dB,	 	 diafonia	 >com	 gerador	 de	 estéreo	 de	 55	 dB,	
atenuação	de	harmônico	>83	dB,	resposta	de	frequência	20Hz	à	200kHz	0,5	dBm,	
fator	de	potencia	0,92,	Homologada	pela	Anatel,	estabilidade	de	frequência	100Hz	
de	0	à	50ºC.	
	

28	
	

01	 Acessórios	 cabos	 e	 conectores	 para	 sistema	 de	 transmissão	 com	 a	 seguinte	
configuração	mínima:	
A	 quantidade	 dos	 acessórios	 bem	 como	 suas	 devidas	 aplicações	 deverão	 ser	
dimensionadas	na	visita	técnica	e	deveram	conter	no	mínimo	estes	itens:	Cabo	Lcf	
7-8,		Conector	N	Macho	Lcf-Ucf	7-8	O-ring	Omni	Fit,	Conector	Eia	7-8	Femea	Lcf	78-
50J	-	(Nacional),	Elemento	de	Conexao	Eia	Lcf	7-8,	Conjunto	de	Aterramento	Lcf	-	
Ucf	7-8	Clip-On	x	600mm	Terminal	Fixo,		Kit	Abracadeira	Metálica	Ag-15	+	Gaxeta	
Lcf	 7-8,	Kit	 Adaptador	 Angular	 15mm	 Slim	 (2paraf.),	 	Cabo	 Rgc	 11,	 	Conector	 F	
Macho	Compressao	Rg/Rgc	011	.	devendo	levanto	e	informações	serem	realizados	
na	visita	técnica.	
	

29	
	

02	 Câmera	 de	 vídeo	 profissional	 Full	 HD	 robótica	 PTZ	 	com	 as	 seguintes	
características	mínimas:	
Deve	oferecer	sensor	MOS	de	tipo	1	/	2.3.	
Conectividade	IP	para	interface	web	e	controle,	além	de	suporte	PoE	+.	
Suporte	gravação	via	cartão		micros.	
Saída	de	vídeo	HDMI	e	vídeo	via	protocolo	IP	entregando	até	1080/60p	através	de	
porta	LAN.	
Deve	suportar	vídeo,	controle	e	energia	atreves	de	um	único	cabo	de	rede.	
Zoom	 ótico	 de	22x,	 zoom	 digital	 de	 16x,	Horizontal	 resolução	 1000	 linhas,	
iluminação	mínima	0.35	lx,	ganho	0	dB	-	48dB,	Pan	Range	±175	graus,	Tilt	Range	-
30	 to	 90°,	Pan	 /	 Tilt	 Speed	 300°/s,	 estabilização	 de	 imagem	 eletrônica,	 até	 100	
presets	de	movimentos.	
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30	 04	 Painel	em	Led	com	a	seguinte	especificação	mínima:	
Ajustar	sem	fio	o	brilho,	deve	suportar	bateria	de	lithium	14.8V	ou	alimentação	DC,	
no	mínimo	14	canais,	5	grupos,	potência	de	70W,	deve	oferecer	lâmpadas	em	LED	
Premium	de	alto	brilho,	deve	oferecer	variação	de	temperatura	entre	3500K	-	
5500K,	lux	de	4400,	acompanhar	controle	remoto	e	pesar	no	máximo	2,5Kg.	
	

31	 04	 Aparelho	Televisor	Smart	LED	49"	com	as	seguintes	características:	
Resolução	 full	 hd	 padrão	 IPS	 com	 display	 tipo	 LCD;	 conversor	 digital;	 padrão	 de	
imagem	NTSC,	PAL-M/N,	SBTVD;	frequência	60hz;	áudio	padrão	2	canais	com	10w;	
2	 entradas	 HDMI;	 1	 entrada	 USB;	 entrada	 de	 rede;	 saída	 digital	 ótica;	 consumo	
médio	de	200w;	consumo	em	stand	by	<	0,5w;	furação	padrão	VESA	200x200.	
	

32	 50m	 Multicabo	para	áudio	com	20	vias	com	as	seguintes	características:	
Multicabo	 para	 ligações/interligações	 estéreo	 fabricado	 em	 liga	 de	 cobre	
OFHC(isento	 de	 oxigênio)	 bitola	 de	 0,20mm2/24AWG	 ,	 estanhado,	 veias	
numeradas	 e	 capa	 preta,	 diâmetro	 de	 10,5	 mm2,	 revestimento	 em	 PVC,	 para	
áudio.	
	

33	 01	 Kit	de	conectores,	acessórios	e	cabos	com	as	seguintes	características:	
Conectores,	 cabos	 e	 acessórios	 para	 todas	 interligações	 necessárias,	 devendo	
levanto	e	informações	serem	realizados	na	visita	técnica.	
	

34	 01	 Mesa	modular	para	estúdio	com	a	seguinte	especificação	mínima:	
Sistema	 de	 móveis	 em	 módulos	 composto	 por	 pernas	 em	 metal	 e	 tampo	 em	
madeira,	devendo	ser	 fornecido	e	montado	conforme	o	modelo	abaixo	sendo	os	
seguintes	modelos:	 01	 peças	 com	 tampo	 simples	 com	medidas	 de:	 2240mm	 de	
Comprimento	 por	 1000mm	 de	 largura,	 02	 peças	 com	 tampo	 simples	 +	 suporte	
suspenso	para	 alocar	mesa	de	 áudio	 com	medidas	de	2740mm	de	 comprimento	
por	1000mm	de	largura,		09	peças	com	tampo	triangular	com	medidas	de	820mm	
de	base	por	600mm	de	laterais,	2	racks	com	11U	de	altura	e	com	capacidade	para	
receber	equipamentos	de	9”(nove	polegadas)	medindo	520mm	de	largura,	860mm	
de	 profundidade	 e	 678mm	de	 altura,	 3	módulos	 com	 capacidade	 de	 alocar	 uma	
CPU	padrão,	com	medidas	de	340mm	altura,	720mm	de	profundidade	e	678mm	de	
altura	e	2	gaveteiros	com	3	gavetas	medindo	o	móvel:	520mm	de	largura,	720mm	
de	 profundidade	 e	 678mm	 de	 altura.	 Todos	 os	 móveis	 deverão	 ser	 da	 cor	 de	
madeira	cerejeira,	 idênticos	e	com	capacidade	de	se	encaixarem	para	 formar	um	
só	móvel	conforme	rascunho	anexo.	
	
Vista	superior	do	conjunto	geral:	
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35	 01	 Sistema	de	tratamento	acústico	com	a	seguinte	especificação	mínima:	
Desmontagem	das	divisórias	que	forma	a	sala	do	fundo	e	montagem	para	realizar	
a	extensão	da	copa	interna	da	sala.	Após	esta	atividade	deverá	acontecer	aplicação	
de	revestimento	de	madeira	MDF	20mm	na	cor	cerejeira	sobre	toda	sala	(paredes	
e	 divisoras	 com	 exceção	 das	 portas),	 com	 altura	 de	 01	 metro,	 devendo	 conter	
madeira	 MDF	 de	 fundo	 sendo	 aplicado	 sobre	 ela	 aletas	 de	 madeira	 MDF	 com	
alternância	sendo	a	primeira	de	5cm	e	a	segunda	de	3cm	de	largura	com	20mm	de	
espessura	e	com	distância	de	03	cm	de	vão	entre	as	aletas	obedecendo	a	mesma	
cor	 e	 o	 acabamento	 da	 madeira	 de	 fundo,	 uma	 acabamento	 com	 as	 pontas	
arredondadas	 deverá	 finalizar	 na	 parte	 superior	 a	 aplicação	 do	 revestimento	 de	
madeira.		
Acima	 do	 acabamento	 de	 madeira	 até	 o	 teto	 deverá	 ser	 aplicado	 em	 todas	 as	
superfícies,	 acabamento	 acústico	 em	 espuma	 de	 poliuretano	 expandido	
totalmente	poroso,	não	deformável,	 com	células	abertas,	no	 formato	Hexagonal,	
composto	por	material	auto-extinguível,	que	atenda	NBR	9178	 (	v=	0mm/min.)	e	
NBR	944,	com	25mm	de	espessura	nas	cores	mostarda,	cinza,	laranja	e	branco	que	
deverão	formar	uma	imagem	abstrata.	Nas	portas	deverão	ser	aplicadas	somente	
espuma	de	poliuretano	hexagonais	(sem	madeira).	No	teto	deverão	ser	aplicados	
placas	 acústicas	 PU	 lisa	 com	 25	 mm	 de	 espessura	 na	 cores	 mostarda,	 cinza	 e	
laranja	 formando	 uma	 imagem	 abstrata,	 as	 placas	 deverão	 ser	 instaladas	 na	
mesma	medida	 com	as	placas	 já	existentes	no	 teto	e	 coladas	 sobre	as	placas	do	
teto	em	 formatos	quadrados	e/ou	 retangulares,	 algumas	placas	não	deverão	 ser	
cobertas	 para	 formar	 “degraus”	 para	 auxiliar	 a	 reduzir	 excesso	 de	 ondas	
estacionárias	e	 reverberação	aumentam	a	clareza	vocal	e	acústica	da	sala.	Todos	
os	 cantos	 da	 sala	 deverão	 ser	 revestidos	 por	 espuma	 tipo	 corner	 trap,	 na	 cor	
marrom.	As	medidas	para	quantificar	o	volume	dos	produtos	que	serão	utilizados	
deverão	ser	realizadas	durante	a	visita	técnica.	Para	este	item	não	será	necessário	
a	apresentação	de	catálogos	técnicos.	
	
Esboço	da	visão	superior	do	acabamento	em	madeira.		
	
	
	
	
	
Visualização	dos	tipos	e	formas	de	espumas.	
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01	 Serviço	 de	 Montagem	 Instalação	 e	 Integração	 dos	 equipamentos	 com	 as	 seguintes	
especificações	mínimas:	
Serviço	de	Montagem	Instalação	e	Integração	de	todos	os	equipamentos	deste	termo	de	
referência	onde	deverão	ser	considerados	 todos	os	custos	diretos	e	 indiretos	envolvidos	
na	execução	dos	trabalhos.		
Deverão	 ser	 considerados	 os	 fornecimento	 de	 todos	 os	 Cabos,	 Conectores,	 Suportes	 e	
qualquer	material	 necessário	 para	 o	 perfeito	 funcionamento	 do	 Sistema;	Montagem	 de	
todos	 equipamentos	nos	 rack’s	 e	mesas	de	 comando	 incluindo	 a	 instalação	em	energia,	
vídeo,	áudio	e	rede	lógica.	Montagem	de	toda	linha	de	sinal	de	vídeo	e	áudio.	Montagem	
de	toda	linha	de	rede	lógica	nos	padrões	necessários.	Deverão	ser	adotadas	as	normas	e	
padrões	técnicos	utilizados	pela	Câmara	de	Sete	Lagoas	e	a	interligação	com	a	TV	Câmara	
de	Sete	Lagoas	bem	como	todas	as	normas	e	padrões	nacionais	de	qualidade	(ABNT)	como	
principal	controle	e	na	ausência	de	norma	nacional	utilizar	o	padrão	internacional.		
O	 processo	 de	 implantação	 deverá	 ser	 executado	 por	 técnicos	 com	 experiência	 em	
implantações	broadcast	que	deverão	 trabalhar	em	parceria	 com	a	equipe	da	Câmara	de	
Sete	 Lagoas	 para	 que	 ocorra	 a	 transferência	 da	 tecnologia	 adotada	 no	 sistema.	 É	
obrigatório	 que	 a	 Contratada	 efetue	 o	 Registro	 da	 ART	 -	 Anotação	 de	 Responsabilidade	
Técnica	 pela	 execução	 dos	 Serviços	 de	 Instalação,	 que	 deverá	 ser	 supervisionada	 por	
Engenheiro	 com	 habilitações	 nos	 Art.	 8º	 e	 9º	 da	 Resolução	 nº	 218,	 de	 29	 de	 junho	 de	
1973,	devidamente	registrado	como	Responsável	Técnico	pela	Contratada.	
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01	 Serviço	de	treinamento	e	suporte	técnico	deverá	ser	assim	realizado:	
Para	todos	os	equipamentos	fornecidos	deverão	ser	realizados	treinamentos	técnicos	e	
operacionais.	A	duração	mínima	do	treinamento	deverá	ser	de	12horas	e	neste	total	de	
horas	deverão	estar	contemplados:		
-							Mapeamento	completo	da	implantação;	
-							Integração	geral	do	sistema;	
-							Funcionalidade	individual	de	cada	equipamento;	
-							Operacionalidade	individual	de	cada	equipamento;	
-							Funcionamento	global	de	todo	sistema;	
-							Operação	global	de	todo	o	sistema	implantado.		
	Treinamento	operacional	deverá	ser	individualizado	por	equipamento	e	também	do	
procedimento	do	sistema	completo	montando	o	ciclo	operacional.	
	Treinamento	para	a	capacitação	da	equipe	de	administração	de	rede	para	controles	de	
backup	e	operações	de	rede	Ethernet	e	deverá	acontecer	no	local	onde	estarão	instalados	
os	equipamentos.	
	Treinamento	operacional	do	sistema	deverá	acontecer	no	local	onde	estarão	instalados	os	
equipamentos.	
	O	treinamento	deverá	considerar	o	suporte	operacional	de	integração	e	o	modo	
operacional	a	ser	adotado	após	a	montagem	e	a	integração	final	dos	novos	
equipamentos.		
Deverão	ser	observados	os	padrões	Internacionais	e	Brasileiro	de	qualidade.	
Durante	todo	o	prazo	de	garantia	dos	equipamentos	(12	meses)	poderá	ser	requisitado	
serviço	de	suporte	e	apoio	técnico	via	remota.		
	

	


