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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX

Diretoria de Ar�culação 
Gerência de Cultura, Esporte e Lazer

 

Termo de Referência - RA-CAND/COEX/DIART/GECEL  

 

 

1.    OBJETO

1.1.     Aquisição de equipamentos – material permanente, para atender  às  necessidades  da Administração Regional da Candangolândia - RA XIX.

 

2.    ESPECIFICAÇÕES

2.1.     As especificações do objeto estão estabelecidas abaixo:

Item QTD Equipamento Descrição
Jus�fica�va

 

1 1 MESA DIGITAL 24
CANAIS 

Que contenha: Wi-Fi integrado de banda dupla elimina a necessidade de um roteador
fornecer uma conexão confiável para até 10 disposi�vos móveis em situações de missão
crí�ca / Controle por navegadores pelo menos de iOS, Android, Windows sem instalar
aplica�vos adicionais/ 24 entradas simultâneas ( P10, XLR, 2 níveis de linha, 2 digitais)/ EQ
paramétrico de 4 bandas, filtro passa-alto, compressor, gate de ruído nos canais de
entrada/ EQ gráfico de 31 bandas 

Marcas de referência: SOUNDCRAFT,BEHRINGER,YAMAHA.

 

Este equipamento trará
bene�cio e profissionalismo,
aos ar�stas que usarão o
estúdio social, seja ele
iniciante, amador ou
profissional renomado, todos
terão acessibilidade para
gravar seus trabalhos em alta
definição com qualidade
digital de ponta.

2 1 MICROFONES
PERCUSSIVOS 

Kit de Microfones de alto desempenho.

1 Kit de Microfones com no mínimo 7 Peças. Maleta contendo pelo menos:

- 1 microfone P2 para bumbo

- 1 microfone P4 para caixa

- 3 microfones P4 para tons e ou surdos 

- 2 microfones P17/P170 over

- grampos de microfone e adaptadores de suporte permi�ndo uma configuração rápida e
fácil

Marcas de referência: JBL,AKG,STANER,YAMAHA

Para gravações e ambiência
do estúdio e uso com aquário
de bateria possibilitando
uma captação perfeita de
cada peça da bateria sem
perder a sonoridade orgânica
original.

3 2
CAIXA ACÚSTICA

PROFISSIONAL 15''
1000W 

- Amplificador: Classe D 
- Máximo SPL: 126 dB 
- LF transdutor: Woofer de 12” EVS-12K (aproximadamente de 30 cm) 
- HF transdutor: Driver de �tânio de 1,5” DH-1K 
- Tipo de conector: 2 x XLR/P10 TRS Combo Jack, 1 x P2 entrada auxiliar (3,5 mm) e 1 x XLR
ligação de saída 
- Potência Mínima: 1000 W 
- Saída: 1 x XLR ligação de saída 
- Faixa de frequência: 50 Hz - 20 kHz 
Marcas de referência: ELECTRO VOICE, YAMAHA, JBL, SENHEISSER...

 

Este equipamento possui um
elevado padrão de qualidade
sem perda das frequências
médias, agudas e médio
grave, proporcionando um
som sem distorções e com
grande potência de punch
 nos altos falantes. 

4 2

CAIXA ACÚSTICA
PROFISSIONAL

SUBWOOFER 15''
ATIVO 

-Aplicação: Graves e subgraves para uso individual por canal ou como sub central com 2
saídas (L/R) High Pass (100 Hz acima) 
-Sistema: Caixa �po Band Pass de 6ª ordem. 
-Amplificador: aproximadamente de 600 W/rms (4 ohms) e 420 W/rms (8 ohms), com
indicadores de sinal, limiter (clip) Ind. frontal e traseiro, temp./Mute. Prot. nível DC na saída
e auto rampa, Ven�lação forçada inteligent system cooler com proteção -térmica. Filtro
Subsonic em 40 Hz Bu�erworth filter 12 dB/Oitava. e IRF Filter Controle de volume. 
-Crossover: Linkwitz-Riley 24 dB/Oitava. com corte ajustável de 80 Hz a 800 Hz. Chave
inversora de fase 0 ou 180º 
-Resp. de Frequência: 40 Hz a 800 Hz 
-Entradas/Saídas: 4 paralelas XLR (2 le�/mono, 2 XLR right) 
-Saída p/Cx. Superior: 2 XLR (le�/right) 100 Hz acima 
-Saída p/Falante Externo: 1 Speakon (pino1+ pino1-), para conexão de caixa passiva externa
(8 ohms) 
-Falantes: 1×15 Subwoofer com bob. móvel de 4” Kapton. cob. angular: 180°H e 180°V. 
-Alimentação: 127/230 V (50/60 Hz) automá�ca com acionamento So� Start. 
Marcas de referência, ELECTRO VOICE, ANTERA, STANER, JBL, YAMAHA ...

 

Fundamental para as
frequências graves com alta
definição e som aveludado
próprio para formação de
sistema sonoro profissional
para estúdios de ensaios e
gravação. 

5 1 MONITOR DE
REFERÊNCIA DE
ÁUDIO ATIVO

Monitor para Estúdio  A�vo 
Caracterís�cas Gerais: 
- Monitor de estúdio “near-field” (campo próximo) de duas vias, bi-amplificado com alto-
falante de no mínimo 5’’ e tweeter com domo de no mínimo 1’’ 
- Frequência: 54 Hz a 30 KHz 

Este equipamento é trivial
para qualquer estúdio de
gravação, pois ele é o
coração da produção
musical, através dele o ar�sta
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- Crossover: 2 Khz 
- Potencia: 70 Wa�s RMS (LF: 45W, HF: 25W) 
- Entradas: XLR Balanceado e P10 Balanceado 
Marcas de referência: ROLAND, YAMAHA, BEHRING, ROCK STAR 

 

saberá como a sua obra será
reproduzida em pequenos,
médios e grandes portes de
sonorização, uma vez que ele
simula exatamente todas as
nivelações de frequências
sonoras.

6 1 AMPLIFICADOR
PARA BAIXO 

Saída de potência nominal mínimo: 120 W

Nível de entrada nominal (1 kHz): BASS INPUT: -10 dBu/1MΩ 
AUX IN: -10 dBu

Alto-falante: 30 cm (12 polegadas)

Controles: Chave [POWER] 
Botão [SHAPE] 
Chave [TUNER] 
Botão [COMP/DRIVE] 
 

Indicadores: Power, COMP/DRIVE, SOLO, TUNER, EFX, DELAY/LOOPER, REC/PLAY/DUB,
REVERB

Conectores: BASS INPUT (�po de fone 1/4”) 
AUX IN (�po de fone miniatura estéreo) 
LINE OUT/DI OUT (�po XLR) 
RECORDING OUT/PHONES (�po de fone estéreo 1/4”) 
EXT SPEAKER (�po de fone 1/4”) 
Entrada FOOT SW (SOLO, COMP/DRIVE) (�po de fone 1/4” TRS) 
Entrada FOOT SW (EFX, REVERB) (�po de fone 1/4” TRS) 
Entrada FOOT SW (DELAY/REC/PLAY/DUB, TAP/STOP) (�po de fone 1/4” TRS)

Marcas de referência: Roland, Yamaha, Garen Khruger, JBL, Ampeg

 

Para uso exclusivo do contra
baixo para que não seja
ligado diretamente na mesa
de som com sistema direct
box, evitando a queima de
canais e dos alto falantes das
caixas. Possuí independência
e autonomia de tunes com
efeitos e plugins acoplado
em seu sistema, o que o
torna diferenciado e
necessário para o estúdio
possibilitando infinitas
mixagens  ao músico.

7 1 AMPLIFICADOR
PARA GUITARRA  

Conectores de entrada do �po Jack 3.5 mm e Jack, Conectores de saída do �po Jack ¼” e
Jack 3.5 mm. Potência de saída de no mínimo 100W.

Marcas de referência: marshall, yamaha, roland

 

Para uso exclusivo de
guitarras próprio para
sonoridades agudas e com
efeitos de distorção para
solos, riffs, etc, com este
equipamento o estúdio terá
qualidade de ponta para
qualquer finalidade para
ensaio ou gravação,
proporciona ao músico alta
definição sonora.

 

 

3.    JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1.   A aquisição dos bens acima elencado atenderá os ar�stas de toda a comunidade da Candangolândia e do Distrito Federal, proporcionando
qualidade sonora, com  equipamentos de ponta e definição digital, se comparado aos estúdios par�culares seria mais um de alto custo  elevado devido a
qualidade oferecida, porém o Estúdio Social da CDG vem ao inverso desta via, e de maneira gratuita, promove acessibilidade Cultural à todos os ar�stas que
necessitam de um espaço para aprimorar, gravar e exercer a sua arte através da música, com padrão profissional de estúdio. A par�r deste, a comunidade
cultural estará amparada  pois ganhará mais um ponto de Cultura para promover a arte. Os bene�cios do estúdio social são imensuráveis e transformadores na
vida de qualquer ar�sta e tudo isso sem custos oferecendo oportunidade de crescimento na careira musical. 

3.2      A contratação será realizada na forma do disposto no inciso II do ar�go 75 da Lei 14.133/2021.

3.3      Autorização para Empenho baseada no inciso VIII do ar�go 2º do Decreto nº 42.614/2021.

 

4.    GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1.     O bem deverá ter prazo de garan�a mínimo conforme determinados na especificação técnica de cada item.

4.2.     Deverá ser disponibilizada rede de assistência técnica autorizada, no âmbito do Distrito Federal, para os bens a serem adquiridos.

 

5.    CRONOGRAMA E LOCAIS DE ENTREGA

5.1.     O fornecimento será efetuado em remessa única com prazo de entrega não superior a 20 (vinte) dias corridos, contados a par�r do
recebimento da Nota de Empenho.

5.2.     O bem deverá ser entregue na sede do órgão, no endereço QR0 Área Especial nº 01 - Candangolândia – DF - CEP 71.727-050 - DF, no
horário das 08:00min às 12:00min ou das 14:00min às 18:00min, de segunda à sexta, exceto feriados.

 

6.    RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1.     O bem será recebido:

a)           Provisoriamente,   a   par�r   da   entrega,   para   efeito   de   verificação   da conformidade com as especificações constantes deste Projeto
Básico e da proposta.

b)          Defini�vamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes deste Projeto Básico e da proposta, e sua
consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias do recebimento provisório.
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6.1.1.       Na hipótese da verificação  a  que se  refere  o subitem  anterior  não ser procedida  dentro  do  prazo  fixado,  reputar-se-á  como
 realizada, consumando-se o recebimento defini�vo no dia do esgotamento do prazo.

6.1.2.       No caso de reprovação do objeto, a subs�tuição deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos.

 

7.     HABILITAÇÃO NA LICITAÇÃO

7.1.       As empresas interessadas deverão comprovar a regularidade fiscal e trabalhista, apresentando: a) Prova de regularidade para com a
Fazenda Federal e a Fazenda do DF, na forma da lei; b) prova de regularidade rela�va à Seguridade Social e ao Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais ins�tuídos por lei. c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do
Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va.

 

 

8. ESTIMATIVA DE CUSTOS (PESQUISA DE MERCADO)

8.1.  O custo es�mado total da presente aquisição é de  R$  49.547,21 (quarenta e nove mil quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e um
centavos) .

8.2.   O custo es�mado foi apurado  a  par�r  de  mapa  demonstra�vo  de  preços constante do processo administra�vo, elaborado com base nos
preços pra�cados no comércio local, do portal da Nota Fiscal Eletrônica, do GDF, preços registrados em Ata de Registro de Preço ob�dos pelo Painel de Preços do
Ministério do Planejamento e preços em sí�o eletrônico de domínio amplo.

 

 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1.     Programa de Trabalho: 13.392.6219.4091.0090 – Apoio a Projetos - Estúdio Social na Candangolândia

9.2      Natureza da Despesa: 44.90.52 - Equipamento e Material Permanente

9.3      Fonte: 100 – Ordinário não vinculado

9.4      ID: 6

9.5      Subitem : 52.33 –   Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1.   A Contratada obriga-se a:

10.1.1. Efetuar a entrega do bem nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Administração, em estrita observância das
especificações do presente Projeto Básico e da proposta, acompanhado da respec�va nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da
marca, fabricante, modelo, �po, procedência e prazo de garan�a;

10.1.1.1.   O bem deve estar acompanhado, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede
de assistência técnica autorizada;

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os ar�gos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

10.1.2.1.   O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, subs�tuir, reparar, corrigir, remover, ou
reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o produto com avarias ou defeitos;

10.1.3.  Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração inerentes ao objeto do presente Projeto Básico;

10.1.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os mo�vos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.1.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

10.1.6.  Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico;

10.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamento de pessoal, prestação de garan�a e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.   A Contratante obriga-se a:

11.1.1. Emi�r Nota de Empenho;

11.1.2   Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

11.1.3   Desclassificar a empresa que cotar valor excessivamente superior e/ou inferior ao es�mado para os equipamentos propostos;

11.1.4   Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade no fornecimento dos itens;

11.1.5.  Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do  bem recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital
e da proposta, para fins de aceitação e recebimento defini�vos;

11.1.6.  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

11.1.7.  Efetuar o pagamento no prazo previsto.

 

12. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1.  A disciplina das infrações e sanções  administra�vas  aplicáveis  no  curso  da licitação e da contratação é aquela prevista no Decreto nº
26.851, de 30 de maio de 2006.
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13. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

13.1    A contratação deve obedecer os requisitos de sustentabilidade previstos nos ar�gos 2º e 7º, da Lei Distrital 4.770/2012, em conformidade
com o Decreto 7.746/2012, que regulamenta o ar�go 5º, da Lei nº 14.133/2021, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto
ambiental em relação aos seus similares.

 

14. DA FRASEOLOGIA ANTICORRUPÇÃO

14.1    Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

 

 

 

MARCOS JUNIOR VIANA CARNEIRO 

Gerente de Cultura, Esporte e Lazer

 

 

 

 

De Acordo.

 

MARCOS PAULO ALVES DA SILVA

Coordenador de Administração Geral

 

 

 

 

Considerando os termos do Art. 72, Inciso II, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso XXIII do Art. 42 do Regimento Interno das
Administrações Regionais (Decreto nº 38.094, de 28 de Março de 2017), APROVO o presente Projeto Básico e ra�fico a veracidade de todas as informações
exaradas, assim como afirmo a ausência de direcionamento de marca e/ou modelo do objeto em tela.

 

JOÃO DANTAS DOS SANTOS

Administrador Regional da Candangolândia
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