
 
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO  
EDITAL DE PREGÃO N.º 052/2017 

 
EDSON HUMBERTO NÉSPOLO, Presidente da Autarquia Municipal de Turismo 

GRAMADOTUR, no uso legal de suas atribuições, torna pública a seguinte retificação ao 

Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 
 

 
1. Data da sessão de recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e propostas, 

onde se lê: 
 EDSON HUMBERTO NÉSPOLO, Presidente da Autarquia Municipal de Turismo 
GRAMADOTUR, no uso legal de suas atribuições, e em conformidade com as Leis n.º 

8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações e n.º 10.520/2002 de 17 de julho de 

2002, através da Área de Licitações e Contratos, torna público, para o conhecimento dos 

interessados, que às 08:30 horas do dia 21 de setembro de 2017, na sede da Autarquia 

Municipal de Turismo Gramadotur, situada à Avenida Borges de Medeiros, n.º 4.111,  

Gramado/RS. 

 

Leia-se: 
EDSON HUMBERTO NÉSPOLO, Presidente da Autarquia Municipal de Turismo 
GRAMADOTUR, no uso legal de suas atribuições, e em conformidade com as Leis n.º 

8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações e n.º 10.520/2002 de 17 de julho de 

2002, através da Área de Licitações e Contratos, torna público, para o conhecimento dos 

interessados, que às 08:30 horas do dia 29 de setembro de 2017, na sede da Autarquia 

Municipal de Turismo Gramadotur, situada à Avenida Borges de Medeiros, n.º 4.111, 

Gramado/RS. 

 

2. Do item 3.1, alínea ‘a’ do Edital; onde se lê: 
a) Propostas com valores superiores ao preço referencial de R$ 91.640,00 

(noventa e um mil seiscentos e quarenta reais), estarão automaticamente 

desclassificadas do certame licitatório; 

   



 
 
Leia-se: 

a) Propostas com valores superiores ao preço referencial de R$ 107.900,00 
(cento e sete e novecentos reais), estarão automaticamente 

desclassificadas do certame licitatório; 

 

3. Dos itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 do anexo 5 – Projeto Básico, onde se lê: 
3.1.1. Unidade móvel de produção e transmissão, contendo, pelo menos, os seguintes 

equipamentos: 1 switch, 08 inputs, 5 ccus triax tx7, 5 câmeras dxc D35 WS com 

lentes de 70/300 – 18mm – 9.5 de abertura, 1 duplicador de lene para câmara 

aberta, 5 tripés KH 25 hidráulico com cabeça para 14, 5 CA TX7, 5 remotes RCP 

TX7, 5 cabos triax de 100 metros cada, 3 monitores PVM 8041q, 2 réguas de 

monitores PVM 401, 1 matrix de vídeo 32x32 4s mt 3232 com remotes mt 105 e mt 

108, 3 réguas de monitores LCD LM 563r TV one, 1 monitor de 14 polegadas, 1 

botoneira de vídeo 4s com 8 inputs AFV 801, 2 frames sincronizer multiformato, 4 

conversores SDI blacmagics, 1 wave form/vector scope tekitronix, 1 distribuidor de 

vídeo grass valley, 1 amplificador, 2 caixas de som, 1 gravador beta UVW 1800, 2 

gravadores BVW 75. 

3.1.2. A contratada deverá disponibilizar no console de corte a possibilidade de conexão 

de um GC (Gerador de Caracteres) conexão DVI; 

3.1.3. Realização do serviço com as seguintes necessidades: 1 diretor de imagem e 1 

auxiliar técnico, 5 cinegrafistas.  

 
Leia-se: 
3.1.1. Unidade móvel de produção e transmissão, contendo, pelo menos, os seguintes 

equipamentos: 

3.1.1.1. 01 (um) Switch HD com 8 inputs SD/HD-SDI 

3.1.1.2. 04 (quatro) Câmeras HD com transmissão digital híbrida SMPTE / SD/HD-

SDI 

3.1.1.3. 04 (quatro) Microcâmaras HD-SDI 

3.1.1.4. 05 (cinco) CCU’s híbridos com saídas SD/HD-SDI 

3.1.1.5. Painel remoto para controle de câmera 

3.1.1.6. 03 Lentes HD 20x 



 
 

3.1.1.7. 01 (uma) Lente HD 36x com duplicador (72x) 

3.1.1.8. 04 (quatro) Lentes grande angular para microcâmaras HD 

3.1.1.9. 04 (quatro) Tripés hidráulicos 

3.1.1.10. 1100m cabo híbrido smpte 

3.1.1.11. 02 (dois) Monitores multiview HD 

3.1.1.12. 01 (um) Sistema de comunicação Clear-Com ou semelhante 

3.1.1.13. 05 (cinco) Beltpack xlr 4w para comunicação 

3.1.1.14. 05 (cinco) Headset mic range 65db headphone 50db 

3.1.1.15. 01 (um) Frame tbc up/down converter SD-HD/HD-SD 

3.1.1.16. 01 (um) Switcher 10x1 HD-SDI W/ Reclock 

3.1.1.17. 05 (cinco) Distribuidores HD-SDI 

3.1.2. A contratada deverá disponibilizar no console de corte a possibilidade de conexão 

de um GC (Gerador de Caracteres) conexão DVI; 

3.1.3. Realização do serviço com as seguintes necessidades:  

3.1.3.1. 01 (um) diretor de imagem  

3.1.3.2. 01 (um) auxiliar técnico 

3.1.3.3. 05 (cinco) cinegrafistas 

 

Gramado/RS, 15 de setembro de 2017 

 

 

 

EDSON HUMBERTO NÉSPOLO 
Presidente 

 


