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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO
DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios
Diretoria de Licitações
Cotação - SEDES/SEEDS/SUAG/COLIC/DLIC
COTAÇÃO ELETRÔNICA nº 1/2021 - SEDES/DF

Prezados Senhores,
1 - A SEDES, informa que encontra-se aberto para o cadastro de proposta por meio do
Sistema Comprasnet no endereço eletrônico: h�ps://www.comprasnet.gov.br, a Cotação Eletrônica nº
1/2021, UASG: 450.858, cujo o objeto é aquisição de equipamentos para instrumentalizar a
formação, educação permanente, parcerias e comunicações, a par�r de transmissão ao vivo (LIVE), a
serem u�lizados na Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, conforme especiﬁcações con�das
no anexo I deste documento.
1.1. Valor es�mado Total para a aquisição é de R$ 17.199,85 (dezessete mil cento e
noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos).
1.2. A proposta deverá ser encaminhada por meio do sistema Comprasnet, na Aba
"Cotação Eletrônica", de acordo com o modelo constante do Item 4 MODELO DE PROPOSTA, contendo
o valor total do Grupo, com a especiﬁcação detalhada de cada um dos 13 (treze) itens.
1.3. Não serão aceitas as propostas que não estejam descritas conforme o es�pulado no
Item 1.2.
1.3.1. A adjudicação será pelo menor valor GLOBAL.
2 - A proposta vencedora da Cotação Eletrônica deverá;
a) ser encaminhada para o e-mail ulic@sedes.df.gov.br, no prazo de até 2 (duas) horas,
após o encerramento da Cotação Eletrônica no Sistema Comprasnet, com o assunto PROPOSTA DA
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 1/2021, contendo valor unitário e global de cada item, juntamente com os
documentos relacionados no item 4.
b) conter validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos;
c) conter prazo de entrega de, no máximo, 15 (quinze) dias corridos, contados do
recebimento da ordem de serviço;
d) conter prazo de garan�a mínima prevista na Lei nº 8.078/1990 (Código de Proteção e
Defesa do Consumidor);
3. A habilitação dos licitantes será veriﬁcada por meio do Sicaf, os documentos que não
estejam contemplados no SICAF, ou que nele constem como vencidos, deverão ser reme�dos em
conjunto com a proposta de preços, em prazo idên�co ao es�pulado para a entrega da proposta. de
acordo com a Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001 do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão.
4 - Atestado de Capacidade Técnica que comprove ter o licitante fornecido material
igual ou similar ao do objeto da cotação eletrônica;
4.1. Relação de documentos a ser enviada para licitantes com SICAF vencido;
I.Cer�dão Nega�va de Débitos –CND, emi�da pelo Ins�tuto Nacional de Seguridade
Social –INSS;
II.Cer�ﬁcado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço –FGTS,
fornecido pela Caixa Econômica Federal;
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III.Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
IV.Cer�dão de Regularidade com a Fazenda Federal;
V. Registro Comercial, no caso de empresário individual;
4.2 - O preço cotado deverá incluir todos os tributos, taxas, embalagens, encargos
sociais, fretes, seguro, assistência/suporte técnico durante período de garan�a, se for o caso, e
quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto a ser fornecido.
5.Informo que, caso seja o adjudicatário, o pagamento será processado em até 10 (dez)
dias úteis, contados a par�r da data de recebimento deﬁni�vo do objeto.
Duvidas poderão ser dirimidas por meio do número (61) 3773.7150.
ANEXO I
MODELO DA PROSPOSTA
GRUPO I
ITEM

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS

QUANTIDADE
ESTIMADA

1

Câmeras
Webcam Full
HD

Full HD 1080p, widescreen, 15MP ou superior

2

2

Câmera Digital

Tela LCD 3.0", Full HD, Bluetooth, Wi-Fi

2

Microfones sem Fio Duplo Wireless, de mão
3

Microfone
Proﬁssional

4

Microfone
Proﬁssional

Microfone Proﬁssional de mão com ﬁo
condensador xlr mul�padrão para estúdio alcance
de frequência 20Hz a 20kHz

2

5

Microfone
Proﬁssional

Microfone de Lapela sem Fio para mesa de
som frequência digital de 2.4ghz mínimo de 20
metros de escala de funcionamento, a bateria ou
pilha

4

Mesa de som

Mesa de som digital entrada xlr+p10 com
Interface para gravação compa�bilidade windows
(mínimo de 6 entradas)

1

6

a bateria ou pilha, modiﬁcador de
frequencia(canais), sensibilidade 60dB, chave
on/oﬀ

3
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192Khz entradas xlr/p10 (mínimo 2 entradas/2
saídas)

Interface
Áudio

1

com conec�vidade usb
Cabo XLR Macho/Fêmea Balanceado

Cabos
Microfone

5 metros ou mais

5

Hub Portá�l 7 portas USB Entrada 2.0 ou superior
9

Hub USB

Taxa de transferência de dados igual ou superior a
5Gbps

2

10

Cabo de som

Cabo Proﬁssional P10 Estéreo 5 metros ou mais

2

11

Cabo de som

Cabo Proﬁssional P2 Estéreo Macho acima de 5m

2

12

Tripé de
câmera

Proﬁssional com cabeça hidráulica para câmera,
para acima de 8kg e altura máxima acima de 1,5m

3

13

Case

Baú para transporte de Equipamentos 50x30x30

1

Valor Total R$ por extenso

Junilma Oliveira Ferreira
Diretora de Licitações
Documento assinado eletronicamente por JUNILMA OLIVEIRA FERREIRA - Matr. 0276923-9,
Diretor(a) de Licitações, em 23/08/2021, às 14:00, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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