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TERMO DE REFERÊNCIA nº ABC 23/2018 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

O objeto da presente competição é a escolha da proposta mais vantajosa para compra 
de 1 (uma) mesa de som, cujas descrições estão dispostas no ITEM 3 deste termo, com 
base no Regulamento de Aquisição de Bens e Serviços nº 1/2017 da Academia Brasilei-
ra de Ciências. 

2. APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado conforme modelo constante do 
ANEXO I, assinada por representante legal. 

A proponente deverá apresentar, ainda, a seguinte documentação: 

a) relativa à regularidade jurídica, conforme o caso: 

I - registro comercial, no caso de empresa individual; 

II - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registra-
do, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

III - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 

IV - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangei-
ra em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funciona-
mento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

b) relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá em: 

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável legal e 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa; 

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de ati-
vidade e compatível com o objeto contratual; 

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento 
dos encargos sociais instituídos por lei. 

V – certidão comprobatória de regularidade junto à Justiça do Trabalho – TRT (e 
não Ministério do Trabalho). 
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A proposta e a documentação acima referidas deverão ser entregues em dois envelo-
pes distintos e lacrados, um contendo a oferta de preço e o outro a documentação so-
licitada, na sede da Academia Brasileira de Ciências, até às 10:30 do dia 17 de outubro 
de 2018, aos cuidados do Fernando Verissimo, à R. Anfilófio de Carvalho, 29, 3º andar, 
Rio de Janeiro, CEP 20030-060.  

Ambos os envelopes devem ser identificados externamente, se contém a pro-
posta ou a documentação; devem referenciar o TR 23/2018 e devem ser en-
caminha-das aos cuidados do Fernando Verissimo, evitando assim que sejam 
confundidos ou violados antecipadamente. 

As propostas poderão ser encaminhadas por correio, assumindo a proponente o ônus 
quanto a extravio, não entrega ou qualquer outra circunstância que impeça o recebi-
mento, na data e hora aprazadas, de sua oferta. 

Uma vez analisada a regularidade jurídica e fiscal das proponentes, as propostas serão 
livremente avaliadas pela Academia Brasileira de Ciências e será escolhida a empresa 
que apresentar o menor preço total. 

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

ITEM 1 - ESPECIFICAÇÕES MESA DE SOM  
 
Quantidade: 1 (UMA) 
 
Mesa de Som 24 entradas com USB  
 
Características Gerais  
- mixer analógico de baixíssimo ruído e grande headroom  
- pré-amplificadores para microfone de altíssimo desempenho  
- compressores de estúdio com um único potenciômetro em todos os canais mono  
- EQS de 3 bandas estilo “britânico” neoclássico para um som mais real  
- processador de efeitos para estúdios com 16 presets editáveis incluindo reverb, 
chorus, flanger, delay, pitch shifter, multi-efeitos, função tap e configuração de pa-
râmetros do usuário armazenáveis   
- interface estéreo de áudio/usb embutida para conexão direta com o seu compu-
tador. gravação de áudio livre, software de edição e podcast e mais de 150 plug-ins 
de feito/instrumentos e driver de baixa latência  
- software de produção musical  
- de canal em cada canal mono para conexão flexível de equipamentos externos  
- leds de pico em todos os canais  
- saída master balanceadas com conectores xlr banhados a ouro  
- saídas de fone/ctrl room com matriz de fonte multi-entrada  
- potenciômetros de 60-mm com precisão logarítmica e controles rotatórios  
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- fonte de energia tipo “fulll-range” para maior flexibilidade (100 - 240 V~), som li-
vre de ruídos, resposta transiente superior e baixo consumo de energia  
- padrão de instalação em racks para maior flexibilidade de instalação  
- total inputs: 24  
- entradas mic/line 10 x entradas de microfone xlr / 12 entradas de nível de linha 
1/4 "TRS 
- entradas de linha estéreo 4 x 1/4 "TRS entradas emparelhadas esquerda e direita 
- entradas mono/estéreo: 8/4  
- 4 envios auxiliares por canal: 2 pré / pós fader selecionável para aplicações de 
monitoramento / FX, 2 pós fader (para efeitos internos ou como envios externos) 
- aux returns 4 retornos estéreo 
- clip leds, mudo, mix principal e subgrupo roteamento switches, solo e PFL funções 
em todos os canais 
- pré-amplificadores para microfones alimentados por phantom: 10  
- EQ de canal mono: 3-bandas  
- canal de envio efeito Mon/FX: 2/2  
- 4 subgrupos com saídas separadas para maior flexibilidade de roteamento; 4 mul-
ti-funcional stereo aux retorna com roteamento flexível 
- retornos de efeitos: 4 estéreo  
- interface/saída USB: 2-entradas/2-saídas  
- 2 saídas XLS balanceadas / 2 saídas TRS de 1/4  
- presets do processador FX: 16  
- medidores em led: 12-led  
- trim / gain control  
 
Itens inclusos  
- fonte de alimentação  
- cabo USB  
- software  
 
Garantia mínima  
- 180 dias 
 
*Obs: a empresa deverá possuir assistências técnicas especializadas autorizadas 
para atendimento e manutenção dos equipamentos na cidade do Rio de Janeiro. 

4. CONDIÇÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

As dúvidas relativas a esta competição poderão ser endereçadas à Comissão responsá-
vel, em até 3 dias úteis antes da data limite de apresentação da documentação e pro-
postas, por meio do email verissimo@abc.org.br. Os esclarecimentos serão prestados 
a todas as interessadas que já tenham, até então, manifestado interesse em participar 
desta competição. 
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Caso não haja qualquer pedido de esclarecimento até o prazo acima assinalado, fica 
certo que todas as informações fornecidas pela ABC foram consideradas suficientes e 
precisas, capazes de permitir a elaboração e apresentação das propostas. 

A proposta deve conter o custo total do produto, já incluindo todas as despesas admi-
nistrativas ou tributárias, os encargos diretos e indiretos, impostos, frete, taxas e con-
tribuições, sendo vedado o repasse direto ou indireto de qualquer encargo ou tributo à 
ABC. 

Informamos, ainda, que os produtos solicitados devem atender minimamente as espe-
cificações solicitadas ou serem melhores na descrição apresentada no ITEM 3 deste 
termo. A empresa que não observar essas orientações será desclassificada. 

A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após o rece-
bimento da ordem de fornecimento, pela empresa vencedora, na sede da Academia 
Brasileira de Ciências, aos cuidados da Superintendência Operacional. 

O pagamento será efetuado em até 7 (sete) dias úteis após a entrega da Nota Fiscal, 
que deverá ser emitida após a conclusão da instalação, configuração e treinamento. 

A realização da presente cotação de preços não gera direito, nem garante a contrata-
ção de qualquer empresa participante, ficando resguardado à Academia Brasileira de 
Ciências o direito de, a qualquer tempo, cancelar ou anular o procedimento e, se for o 
caso, de realizar uma nova concorrência. 

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2018 

 

FERNANDO C. A. VERISSIMO 
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ANEXO I 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
À Academia Brasileira de Ciências 

A/C Fernando Verissimo 

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta para compra de 1 (uma) Mesa de 
Som 24 entradas com USB, cujas características estão dispostas no Termo de Referên-
cia nº ABC 23/2018. 

ITEM 1 
Fabricante: ________________________________ 
Modelo: ___________________________________ 
Estou enviando especificações junto com esta proposta ou todas as especificações 
do modelo apresentado podem ser encontrada no link 
http://___________________ 

 
 
VALOR DO ITEM: R$ _____ (__________________________) 

 

Nos valores constantes de nossa proposta, estão inclusos, os encargos diretos e indire-
tos, impostos, frete, taxas e contribuições, nada podendo ser repassado, direta ou in-
diretamente, a Contratante.  

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

Os dados da nossa empresa são: 
a) Razão Social: _______________________________________ 
b) CNPJ (ME) n°: ______________________________________ 
c) Inscrição Estadual n°: __________________________________ 
d) Endereço: 
e) Fone: _____________________ Fax: _____________________ 
f) CEP: ______________________ 
g) Cidade:____________________ Estado: ___________________ 
h) E-mail: _________________________ 
i) Banco: _____, Agência: _____, Conta-Corrente: _____________ 

 
Local e data 

 
______________________ 

Assinatura e carimbo 
Observação:  emitir em papel que identifique a concorrente. 
  signatário deve ser identificado como representante legal 


