
 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1 Registro de preços para futura aquisição de Equipamentos de Processamento de 
dados, áudio, vídeo e foto, ferramentas entre outros, para atender as demandas dos 
diversos departamentos deste Poder Legislativo, conforme especificações e condições 
técnicas constantes neste edital e em seus anexos. 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

2.1 A contratação em vista faz-se necessária virtude da necessidade da AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E 
VÍDEO entre outros, para atender as necessidades e demandas dos diversos 
departamentos da Câmara Municipal no desempenho das suas rotinas diárias. A 
informática tornou-se uma ferramenta fundamental para a execução dos serviços nos 
órgãos públicos, no Poder Legislativo boa parte dos processos de trabalho já opera em 
sistemas de informação. Além disso, os microcomputadores são amplamente utilizados 
para a operação das atividades administrativas. Como acontece com a maioria das 
tecnologias, sofrem um processo de depreciação natural que, associado ao avanço das 
tecnologias, imprime aos gestores a tomada de medidas que garantam a continuidade 
das informações de forma eficiente. Sendo assim, o prosseguimento dos serviços é um 
dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores, tendo em vista que a 
interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos servidores e 
consequentemente aos cidadãos. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

3.1 Os itens objeto desta aquisição deverão observar rigorosamente as especificações 
constantes abaixo: 

Item Produto Unid. Qtd. Valor Unit. Valor Total 

1 

MICROCOMPUTADOR 
com processador 4.3ghz com 
12mb de cache 6 núcleos e 12 
threads ou superior, placa mãe 
socket lga1151, 2x ddr4 
2666/2400/2133 mhz, 
processador gráfico integrado 
1gb com no mínimo 1x porta 
hdmi e 1x porta vga, chip lan 
realtek ® gbe (10/100/1000 
mbit), 4 x conectores sata de 6 
gb / s, 4x portas usb 3.1 gen 1 

UN 30 R$ 4.474,20 R$ 134.226,10 



 

 

(2 portas no painel traseiro, 2 
portas disponíveis através do 
conector usb interno), 6x 
portas usb 2.0 / 1.1 (4 portas 

no painel traseiro, 2 portas 
disponíveis através do 
conector usb 
interno),memória ram: 8gb ou 
superior, armazenamento ssd: 
256gb ou superior, monitor: 
21 polegadas ou superior, 
gabinete atx com fonte de 
450w ou superior. 
componentes adicionais: com 
teclado usb, mouse usb e 

caixas de som usb (marca e 
modelo de referência do 
processador e placa mãe: core 
i5 12ª geração e gigabyte 
h310m-s2h ou superior) 

APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA 

 

2 

IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL 
ECOTANK - tecnologia de 
impressão: jato de tinta heat-
free micropiezo resolução 
máxima de impressão: 5.760 x 
1.440 dpi velocidade de 
impressão iso: 10 ppm em 
preto e 5 ppm em cores 
(a4/carta) velocidade de 
impressão: até 33 ppm em 
preto e 15 ppm em cores 
(rascunho, a4/carta) 
velocidade de cópia iso: 7,7 
cpm em preto e 3,8 cpm em 
cores (a4/carta) tamanho 
máximo da cópia: a4/carta - 
1.200 dpi x 2.400 dpi 
conectividade padrão: usb de 
alta velocidade (compatível 
com usb 2.0), wi-fi, wi-fi 

UN 15 R$ 1.583,51 R$ 23.752,60 



 

 

direct3 protocolos de 
impressão em rede: tcp/ipv4, 
tcp/ipv6 protocolos de 
gerenciamento de redes: 
snmp, http, dhcp, apipa, ping, 
ddns, mdns, slp, wsd, lltd 
segurança wlan: w suporte de 
papel: padrão: a4, carta, ofício 
(215,9 x 355,6 mm), ofício-
méxico (215,9 x 340,4 mm), 
ofício 9 (214,9 x 315 mm), 
folio (215,9 x 330,2 mm), 
executivo, meia carta, a6 foto: 
4 x 6" (10 x 15 cm), 5 x 7" 
(13 x 18 cm), 8 x 10" (20 cm 
x 25 cm) envelopes: nº10 
definido pelo usuário: 54 mm 
x 86 mm - 215,9 mm x 1.200 
mmep (64-bit/128-bit), wpa-
psk (tkip), wpa2-psk (aes), 
wpa3-sae (aes) – (marca e 
modelo de referência epson 
l3250 ou superior) 
 
APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA 

3 
CAIXA DE CABO 

CATEGORIA 6 BLINDADO 
UN 2 R$ 1.129,15 R$ 2.258,30 

4 ALICATE DE CRIMPAR UN 2 R$ 133,20 R$ 266,39 

5 
HUB USB com no mínimo de 
6 portas, sendo 2 usb 3.0 e 4 
usb 2.0 

UN 20 R$ 117,92 R$ 2.358,40 

6 

CARREGADOR 
UNIVERSAL PARA 
NOTEBOOK operação na 
tensão ac de entrada 95v a 
265v e tensão dc de saída de 
12v-19v / 4,5a máx. 20-24v 
14 amax, com funções de 
proteção, uso para fonte de 
alimentação do notebook. 

 

UN 5 R$ 166,66 R$ 833,32 

7 
PENDRIVE com capacidade 
mínima de 64gb UN 5 R$ 77,73 R$ 388,63 



 

 

8 

KIT TECLADO SEM FIO 
com teclas iluminadas abnt2 e 
mouse 2400dpi  sem fio. 
especificações: bluetooth 5.0 

(a2dp / hfp / hsp / avrcp / 
gavdp),  bateria interna 
recarregável de lítio, 
capacidade da bateria: 
250mah / 3.7v, tempo 
aproximado para recarga da 
bateria: 3 horas,  alimentação: 
micro usb 5v dc 

 

UN 5 R$ 176,85 R$ 884,25 

9 

TERMINAL DE VOTAÇÃO 
TIPO TABLET – 
especificações: so andoid 10 
ou superior, processador de 08 
núcleos com 2.0ghz de 
frequência base ou superior, 
4g ram ou superior, 
armazenamento 64gb ou 
superior, conectividade: 
bluetooth, wi-fi, wi-fi direct, 
usb-c, 4g lte, gps:sim, display 
10.4” ou superior, sensores: 
acelerômetro, giroscópio, 
sensor hall, sensor de luz 
ambiente, câmeras: frontal e 
traseira, bateria: 7040 mah ou 
superior, carregador usb, cabo 
de dados (marca e modelo de 
referência sansung galaxy/tb 
a8 sm-x200 4gb/64gb ou 
superior) 
 
APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA 

UN 25 R$ 2.653,98 R$ 66.349,17 

10 

CAIXA DE 
FERRAMENTAS PARA 
MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES, 
contendo chaves de fenda 
com variados tamanhos e 
comprimento de cabo, chaves 
philips com variados 

UN 1 R$ 180,52 R$ 180,52 



 

 

tamanhos e comprimento de 
cabo, chaves de precisão para 
manutenção de notebooks, 
chaves tipo canhão, pinças e 
extratores de componentes, 
alicates com corte e alicate de 
bico, alicate de crimpar, 
alicate de inserção, 
desencapador de fios, 
lanterna, pincéis, tesoura e 
estilete 
 
APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA 

11 

KIT FERRAMENTAS PARA 
MANUTENÇÃO DE 
CELULARES E TABLETS 
contendo - 1x 2.0 slot - 1x t6 
hexalobular socket - 1x t5 
hexalobular socket - 1x t4 
hexalobular socket - 1x 1.5 
pentalobe - 1x 0.8 pentalobe - 
1x 2.0 phillips - 1x 1.5 
phillips - 8x chaves de 
precisão - 1x pinça reta - 1x 
pinça curva - 2x espátulas de 
plástico - 2x triângulos de 
plástico - 2x estiletes. 
 
APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA 

UN 1 R$ 140,96 R$ 140,96 

12 MOUSEPAD  UN 50 R$ 17,41 R$ 870,33 

13 

NOTEBOOK PARA 
EDIÇÃO DE IMAGEM E 
VÍDEO – descrição: memória 
ram: 16 gb ou superior, 
tamanho da tela: 15.6 ou 
superior resolução da tela 
1920 px x 1080, duração da 
bateria: 9.6h, resolução: full 
hd com tela tátil., teclado alfa 
numérico, capacidade do ssd 
512 gb ou superior, 
processador placa gráfica 
dedicada de 4gb ou superior, 

UN 2 R$ 12.837,98 R$ 25.675,97 



 

 

processador 10750h, 
quantidade de núcleos 6 ou 
superior, velocidade mínima 
do processador 2.6 ghz, 
velocidade máxima do 
processador 5 ghz, 
conectividade: portas de vídeo 
hdmi, portas usb 3.0 e 2.0, 
quantidade de ranhuras para a 
memória ram 2, quantidade 
total de portas usb 3, wi-fi, 
hdmi, bluetooth, saída para 
fones de ouvido, porta 
ethernet, (marca e modelo de 
referência lenovo gaming 3i 
i7 ou superior) 
 
APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA 

14 

NOTEBOOK – descrição: 
processador (4-core, cache de 
8mb, até 4.2ghz), 
armazenamento ssd de 256gb 
ou superior pcie nvme m.2, 
tamanho da tela: 15.6" ou 
superior, placa de vídeo com 
memória gráfica 
compartilhada, teclado padrão 
abnt2, portas: 2 portas usb 3.2 
de 1a ger., 1 porta usb 2.0, 1 
porta hdmi 1.4, 1 conector de 
áudio | 1 leitor de cartão sd 
3.0, conectividade: dell 
wireless 802.11 ac 1x1 + 
bluetooth, (marca e modelo de 
referência dell inspiron i15-
i1100-u40p ou superior) 
 
APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA 

UN 13 R$ 6.912,33 R$ 89.860,33 

15 

CÂMERA FOTOGRÁFICA 
COM PROCESSADOR DE 
IMAGEM DIGIC X; sensor 
de 45 megapixels de 
resolução ou superior; até 20 
fotos por segundo ou superior; 

UN 1 R$ 14.186,67 R$ 14.186,67 



 

 

vídeo raw em 8k interno full-
frame; vídeo raw de 12 bits de 
24/25/30p; vídeo em 4k/120p 
full-frame; estabilizador de 
imagem até 8 pontos; iso 100-
51200; conexões bluetooth e 
wi-fi; entrada para cartão sd e 
cfexpress. (marca e modelo de 
referência: canon r5 ou 
superior) 
 
APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA 

16 

ANEL ADAPTADOR PARA 
LENTES EF-EOS. 
Especificação: adaptador para 
câmera fotográfica mirrorless. 
Permite conectar lentes ef e 
ef-s em câmeras da linha r 
mirrorless. (compatível com 
canon) 
 
APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA 

UN 2 R$ 1.700,00 R$ 3.400,00 

17 

LENTE 24-105MM. 
especificação: lente para 
câmera fotográfica 24-
105mm, tipo série l (normal), 
com peso de 795g, com 
dimensões 3,5 x 118 mm, 
tamanho do filtro de 77mm, 
distância mínima de focagem 
0.45m, montagem ef, 
distância focal da lente de 24- 
105mm (compatível com 
canon) 
 

APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA 

UN 1 R$ 15.200,00 R$ 15.200,00 

18 

LENTE 16-35MM 
especificação: lente para 
câmera fotográfica 16-35mm, 
tipo série l (angulares), com 
peso de 790g, dimensões de 

UN 1 R$ 19.916,67 R$ 19.916,67 



 

 

127,5 x 88,5 mm, montagem 
tipo ef, motor de foco usm, 
sendo a distância focal da 
lente de 16-35mm 
(compatível com canon) 
 
APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA 

19 

LENTE 70-200MM 
especificação: item lente para 
câmera fotográfica 70-
200mm, tipo série l (telefoto), 
com peso de 1440g, 
dimensões: 8,88 cm x 19,90 
cm, tamanho do filtro de 
77mm, distância mínima de 
focagem de 1.2m / 3.94 ft. l-
lente, sendo a construção da 
lente de 23 elementos em 18 
grupos (1 elemento de fluorita 
e 5 ud). montagem tipo ef, 
com sistema is, motor de foco 
ultrassônico (usm), distância 
da lente 70-200mm, fator f-
stop: f/2.8l (compatível com 
canon) 
 
APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA 

UN 1 R$ 22.176,67 R$ 22.176,67 

20 

FLASH PARA CÂMERA 
FOTOGRÁFICA com 
dimensões de 78,7 x 143,2 x 
122,7mm, com peso de 435g, 
com 15 funções: funções 
pessoais (personal functions): 
6 funções, o nº de guia 
máximo é de 
aproximadamente 60m a iso 
100; varia de 
aproximadamente 26m a 60m 
de acordo com a cobertura do 
flash (20 a 200 mm). quando 
o painel largo extensível é 
puxado para fora, a cobertura 
de flash é de 14 mm e o nº de 
guia é de aproximadamente 

UN 2 R$ 1.466,67 R$ 2.933,33 



 

 

49,2m. fonte de alimentação: 
4 pilhas aa/alcalinas lr6 ou 
pilhas recarregáveis aa/hr6 
nimh/cp-e4n.  
compatibilidade: e-ttl ii/e-ttl 
autoflash eos dslr. número de 
pontos de foco: luz auxiliar de 
af sistema: método de 
projeção padrão de luz 
infravermelha pontos af: 
suporta 1-65-ponto de af de 
alta densidade reticular 
distâncias focais suportadas: - 
lente ef: 28mm ou maior 
alcance efetivo (aprox.): no 
centro: 0,6 - 10 m periférico: 
0,6-5 m características: 
número de flashes: aprox. 
100-700 flashes (com pilhas 
aa / ou pilhas alcalinas lr6), 
tempo de recarga: flash 
normal: aprox. 0,1-5,5 seg. 
flash rápido: aprox. 0,1-3,3 
seg. - com pilhas alcalinas 
tamanho aa/lr6 - status do 
flash indicado pelo sinal 
sonoro, alcance do flash: em 
iso 100, com ef 50mm f/1.4 
flash normal: aprox. 0,5 - 27.8 
m flash rápido: mín.: aprox. 
0,5 - 14,8 m sincronização de 
alta velocidade: aprox. 0,5 - 
14,8 m (a 1/250 segundo)  
(compatível com canon) 
 
APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA 

21 

MICROFONE DE LAPELA. 
especificação: microfone de 
lapela com transmissor e 
receptor, sendo: transmissão 
sem fio: uhf analógico, 
número de canais de rf: 2772, 
transmissores incluídos: 1 x 
bodypack 1 x plug-on, 
diversidade: verdadeira 

UN 1 R$ 7.393,33 R$ 7.393,33 



 

 

diversidade, banda de 
frequência rf: 470 a 542 mhz, 
largura de banda de rf: 72 
mhz, tamanho do passo de 
frequência: 25 khz, faixa 
máxima de operação: 100,6 m 
(típico), sistemas máximos 
por instalação: 16, latência: 
0,35 ms modulação: fm, tom 
piloto: 32 / 32.382 / 32.768 
khz; receiver: 1 unidade: fator 
de forma: montagem em 
câmera, opções de montagem: 
montagem em sapata (com 
hardware incluído), antena: 2 
x 1/4 de onda externo, fixo 
(montagem superior), número 
de canais de áudio: 1, e / s de 
áudio: 1 x saída fêmea 
desbalanceada trs de 1/8 "/ 3,5 
mm (travável), 1 x saída 
fêmea desbalanceada trs de 
1/8" / 3,5 mm, faixa de ganho: 
-12 a +12 db (etapas em 3 db), 
nível de saída de áudio: -60 
dbv, resposta de freqüência: 
23 hz a 18 khz, conectividade 
usb / lightning: 1 x usb tipo c 
(alimentação de barramento), 
requerimentos poderosos: 
bateria, alimentação de 
barramento (usb), bateria: 2 x 
aa, aproximadamente duração 
da bateria: 6 horas (alcalinas), 
visores e indicadores: 1 x oled 
(nível af, status da bateria, 
canal, frequência, navegação 
de menu, mudo, pico, nível de 
rf), habitação: metal; 
transmissor: 3 unidades: fator 
de forma: bodypack, potência 
de saída rf: 5/30 mw, e / s de 
áudio: 1 entrada trs fêmea 
desbalanceada de 1/8 "/ 3,5 
mm (travável), muting: mute 
switch, nível de entrada de 
áudio: +60 dbv (nível de 



 

 

microfone), +4 dbu (nível de 
linha), faixa de ganho: 0 a 21 
db (etapas em 3 db), resposta 
de freqüência: 23 hz a 18 khz, 
método de sincronização: nfc, 
antena: 1 x 1/4 de onda 
externa, fixa, requerimentos 
poderosos: bateria, 
alimentação de barramento 
(usb), bateria: 2 x aa, 
aproximada duração da 
bateria: 8 horas (alcalinas), 
conectividade usb / lightning: 
1 x usb tipo c (alimentação de 
barramento, carregamento), 
visores e indicadores: 1 x oled 
(nível de áudio, status da 
bateria, pico, potência de 
saída rf), habitação: metal. 
microfones de lapela: 3 
unidades: fator de forma: 
lavalier, campo de som: 
mono, cápsula: condensador 
de eletreto, padrão polar: 
omnidirecional, alcance de 
frequência: 40 hz a 20 khz, 
sensibilidade: -43 db a 1 khz, 
conectores de saída: 1 x trs 
macho de 1/8 "/ 3,5 mm 
desbalanceado (travável), 
comprimento do cab: 3,9 '/ 
1,19 m, transmissor 2, fator de 
forma: plug-on, potência de 
saída rf: 5/40 mw e / s de 
áudio: 1 x entrada fêmea xlr 
de 3 pinos (travável), poder 
fantasma: +48 v, muting: 
interruptor de ligar / desligar, 
nível de entrada de áudio: -60 
dbv, faixa de ganho: 0 a +48 
db (etapas de 3 db), resposta 
de freqüência: 23 hz a 18 khz, 
método de sincronização: nfc, 
antena: 1 x interno, 
requerimentos poderosos: 
bateria, alimentação de 
barramento (usb), bateria: 2 x 



 

 

aa, aproximadamente. duração 
da bateria: 6 horas (alcalinas), 
conectividade usb / lightning: 
1 x usb tipo c (alimentação de 
barramento), visores e 
indicadores: 1 x oled (nível de 
áudio, status da bateria, pico, 
potência de saída rf), 
habitação: metal 

22 

BATERIA PARA CÂMERA 
FOTOGRÁFICA 
especificação: bateria 
recarregável de íons de lítio 
(1040 mah) para câmeras 
canon eos compatíveis. tipo: 
bateria de íons de lítio 
recarregável, tensão nominal: 
7,2 v cc, capacidade nominal: 
1040 mah, temperatura de 
operação: 0-40°c, dimensões: 
33,0 x 14,0 x 49,4 mm e peso: 
aprox. 45 g. compatibilidade: 
eos rebel t6i, eos rebel t6s, eos 
rebel t8i, eos m3, eos m6 mk 
ii, eos sl2, eos sl3, eos r10 e 
eos rp. Marca referência: 
Canon Lp-e17 ou superior 
 
APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA 

UN 2 R$ 350,00 R$ 700,00 

23 

MICROFONE DE MÃO – 
especificação: tipo: cardióide, 
impedância: 300 o (em 1khz), 
resposta frequência: 55 – 
16,00hz, sensibilidade: 1,8 
mv/pa (campo livre, sem 
carga a 1khz), conector: xlr-3 
 
APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA 

UN 1 R$ 863,33 R$ 863,33 

24 

CONJUNTOS DE PILHAS 
AA 2400mha. especificação: 
cartela de pilha recarregável 
plus aa c/2un 2400mha - 
recarregáveis plus - tamanho 

UN 8 R$ 85,00 R$ 680,00 



 

 

aa - descrição: tempo de carga 
total , em média 8 horas. - 
voltagem: 1.2v. marca de 
referência: Rayovac ou 
superior 

25 

CARTÃO DE MEMÓRIA 
64GB 
especificação: cartão de 
memória sd com capacidade 
de 64gb, formato: sdxc, classe 
de velocidade: 10, resolução 
máxima de vídeo: 4k, 
velocidade de leitura: até 
170mb/s, velocidade de 
gravação: até 90mb/s, fator de 
forma: sdhc, velocidade de 
vídeo: c10, u3, v30 

UN 1 R$ 303,33 R$ 303,33 

26 

CARTÕES DE MEMÓRIA 
128GB 
especificação: cartão de 
memória sd com capacidade 
de 128gb, formato: sdxc, 
classe de velocidade: 10, 
resolução máxima de vídeo: 
4k, velocidade de leitura: até 
170mb/s, velocidade de 
gravação: até 90mb/s, fator de 
forma: sdhc, velocidade de 
vídeo: c10, u3, v30 

UN 3 R$ 513,33 R$ 1.540,00 

27 

MOCHILAS PARA 
CÂMERA 
especificação: mochila para 
câmera dslr profissional 
(como canon 5d mark iii e 
canon r mirrorless), 
capacidade de acomodar até 4 
lentes: 24-70mm, 70-200mm f 
/ 2.8, 16-35mm, 50mm, 
dimensões exteriores: 29,5 x 
30 x 53 cm. material exterior 
nylon. tipo de encerramento 
zíper. resistência à água com 
capa de chuva. interior. 
dimensões interiores: 23,2 x 
16 x 35,3 cm. peso: até 3 kg. 

UN 2 R$ 835,00 R$ 1.670,00 

28 
CÂMERA DE AÇÃO GO 
PRO 

UN 1 R$ 3.856,67 R$ 3.856,67 



 

 

especificação: câmera de ação 
com resolução: 20 mp, 
hypersmooth 3.0, transmissão 
ao vivo: 1080p, captura 
programada de 4k60 / 5k30 / 
1080p240, timewarp 3.0, 
superfoto + hdr, hindsight 
câmera lenta, liveburst, raw, 
nivelamento de horizonte, 
profundidade até 10 m, hastes 
de montagem integradas, 
sobreposição de dados, 
display de toque, controle por 
voz, modo webcam 
 
APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA 

29 

ESTABILIZADOR PARA 
CÂMERA DE AÇÃO GO 
PRO. descrição: dimensões do 
estabilizador: desdobrado: 
276×119,6×103,6 mm, 
dobrado: 163×99,5×46,5 mm. 
peso: estabilizador: 390 g, 
suporte magnético para 
celular: 34 g. peso dos 
celulares compatíveis: 170 a 
290 g. espessura dos celulares 
compatíveis: 6,9 a 10 mm. 
largura dos celulares 
compatíveis: 67 a 84 mm. 
bateria: tipo li-ion 18650. 
capacidade 2450 mah. 
energia: 17,64 wh. voltagem: 
7,2 v. temperatura de 
carregamento: 5 a 40 °c. 
temperatura de 
funcionamento: 0 a 4040 °c. 
tempo de funcionamento: 15 
horas* (em condições ideais, 
com o estabilizador 
completamente equilibrado). 
tempo de carregamento: 2,5 
horas* (medido com um 
carregador de 10 w). entrada 
de carregamento do 

UN 1 R$ 1.371,67 R$ 1.371,67 



 

 

estabilizador: usb-c. entrada 
de carregamento do 
dispositivo externo: usb-a. 
suporte universal furo da 
rosca de 1/4”. estabilizador: 
consumo de energia: 1,2w* 
(em condições ideais, com o 
estabilizador completamente 
equilibrado). alcance 
mecânico: giro: -161,2° a 
171,95°, rotação: -136,7° a 
198° e inclinação: -106,54° a 
235,5°. velocidade máx. 
controlável: 120 °/s. tripé do 
cabo: dimensões: 
comprimento: 138 mm, 
diâmetro: 32 mm. peso: 72 g. 
 
APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA 

30 

SMARTPHONE  
Especificação: capacidade 
mínima 512 gb, largura 
mínima 78,1mm, altura 
mínima 160,8mm, peso 
máximo 238 gramas, tela 
super retina xdr com 
promotion oled sem bordas de 
6,7 polegadas (na diagonal), 
resolução mínima de 2778 x 
1284 pixels a 458 ppp, hdr, 
true tone, resistência a 
respingos, água e poeira, cpu 
de 6 núcleos (2 de 
desempenho e 4 de 
eficiência), gpu de 5 núcleos, 
neural engine de 16 núcleos, 
sistema de câmera pro de 12 
mp: teleobjetiva, grande-
angular e ultra-angular, 
teleobjetiva: abertura ƒ/2.8 
grande-angular: abertura 
ƒ/1.5,ultra-angular: abertura 
ƒ/1.8 e ângulo de visão de 
120°, zoom in óptico de 3x, 
zoom out óptico de 2x; 

UN 2 R$ 13.316,67 R$ 26.633,33 



 

 

alcance de zoom óptico de 6x, 
zoom digital até 15x, dupla 
estabilização óptica de 
imagem (teleobjetiva e 
grande-angular), estabilização 
óptica de imagem por 
deslocamento de sensor 
(grande-angular), lente de seis 
elementos (teleobjetiva e 
ultra-angular); lente de sete 
elementos (grande-angular), 
modo noite, deep fusion, hdr 
inteligente 4, captura de 
ampla tonalidade de cores 
para fotos e live photos, 
correção de lente (ultra-
angular), correção avançada 
de olhos vermelhos, fotos com 
localização geográfica, 
estabilização automática de 
imagem, formatos de imagem 
capturados: heif e jpeg, 
gravação de vídeo, modo 
cinema para gravação de 
vídeos com profundidade de 
campo (1080p a 30 qps), 
gravação de vídeo hdr com 
dolby vision até 4k a 60 qps, 
gravação de vídeo 4k a 24 
qps, 25 qps, 30 qps ou 60 qps, 
gravação de vídeo hd de 
1080p a 25 qps, 30 qps ou 60 
qps, gravação de vídeo hd de 
720p a 30 qps, gravação de 
vídeo prores até 4k a 30 qps 
(1080p a 30 qps para o 
modelo de 128 gb), gravação 
de vídeo macro, inclusive em 
câmera lenta e time-lapse, 
estabilização óptica de 
imagem por deslocamento de 
sensor para vídeo (grande-
angular), dupla estabilização 
óptica de imagem para vídeo 
(teleobjetiva e grande-
angular), zoom in óptico de 
3x, zoom out óptico de 2x; 



 

 

alcance de zoom óptico de 6x, 
zoom digital até 9x, zoom de 
áudio, flash true tone, 
quicktake de vídeo, vídeo em 
câmera lenta de 1080p a 120 
qps ou 240 qps, vídeo em 
time-lapse com estabilização, 
time-lapse com modo noite, 
zoom durante a reprodução 
formatos de gravação de 
vídeo: hevc, h.264 e prores, 
câmera truedepth, câmera de 
12 mp, abertura ƒ/2.2, face id, 
reconhecimento facial pela 
câmera truedepth, 5g nr 
(bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, 
n12, n20, n25, n28, n30, n38, 
n40, n41, n48, n66, n77, n78, 
n79), umts/hspa+/dc-hsdpa 
(850, 900, 1700/2100, 1900, 
2100 mhz), gsm/edge (850, 
900, 1800, 1900 mhz) 
(marca e modelo de referência 
iphone 13 pro max ou 
superior) 

31 

CARREGADOR PORTÁTIL 
(POWER BANK) entrada: 
micro usb: 5v-2. 1a. entrada 
type-c: 5v2.1a. type-c: 5v2.1a. 
saída usb1: 5v/2.4a. saída 
usb2: 5v/1a. saída usb-c (type-
c): 5v/3a. portas usb: 3. 
tamanho bateria: 40000mah. 
compatibilidade: universal, 
qualquer aparelho celular ou 
outros dispositivos 
compatíveis com 
carregamento usb ou usb-c 
(type-c) e power delivery 
(pd). 

UN 2 R$ 840,00 R$ 1.680,00 
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HD EXTERNO 2TB. 
especificações: capacidade: 
2tb. requisitos de sistema: 
compatível com a maioria dos 
sistemas windows e macos. 
porta usb 3.0 (necessária para 
velocidades de transferência 

UN 5 R$ 568,61 R$ 2.843,05 



 

 

usb 3.0). conteúdo da 
embalagem: disco rígido 
portátil, cabo usb 3.0 de 18 
polegadas (45,72 cm), guia 
rápido e serviços de 
recuperação de dados de 
resgate. garantia: 12 meses. 
peso: 239 gramas (bruto com 
embalagem). 

 

33 

MULTILEITORES DE 
CARTÃO TIPO USB A. 
especificação: leitor de 
cartões de memória 4 em 1 all 
in one, suporte para cartões de 
até 2tb e velocidades de até 
5gbps, sistemas operacionais 
compatíveis: windows / mac 
os / linux, com cabo usb 3.0 
(não removível).  modelos de 
cartões compatíveis: slot sd: 
sdxc / sdhc / sd / extreme i iii 
sd / ultra ii sd / mmc. slot 
micro sd / tf: micro sd / tf / 
micro sdxc / micro sdhc / uhs-
i. slot cf: cf i 3.0 / 4.0 / 
extreme i iii cf / ultra ii cf / hs 
cf / xs-xs cf / cf elite pro / cf 
pro / cf pro ii. slot ms: ms, ms 
pro, ms pro-hg, ms xc duo. 
 
APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA 

UN 2 R$ 170,00 R$ 340,00 
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MULTILEITORES DE 
CARTÃO TIPO C. 
especificação: expansão do 
hub usb-c 10 em 1: a estação 
de ancoragem usb c 10 em 1 
da possui gigabit ethernet, 
uma porta de carregamento pd 
tipo c, uma porta hdmi 4k, 
uma porta vga 1080p, 3 portas 
usb 3.0, um leitor de cartão 
sd/tf e um conector de áudio 
de 3,5 mm. Portas do 
adaptador multiportas com 

UN 2 R$ 933,33 R$ 1.866,67 



 

 

uso simultâneo para vários 
periféricos como teclado, 
mouse, driver usb, disco 
externo, fone de ouvido ao 
seu dispositivo. porta de 
carregamento de entrega de 
energia de 100 w que permita 
carregamento de notebook ou 
outros dispositivos tipo c 
enquanto transfira dados. 
ethernet gigabit rj45: usb c 
para rj45 1000m porta 
ethernet compatível com 
100mbps/10mbps rj45 lan. a 
porta gigabit ethernet. Portas: 
3(três) usb 3.0, portas do hub 
usb-C com transferência de 
dados de até 5gbps, leitor de 
cartão sd e tf: slots sd/tf deste 
adaptador multiportas usb c 
suportam velocidades de 
transferência de dados de até 
104 mbps e cartões sd e tf 
podem ser lidos 
simultaneamente. conector de 
áudio de 3,5 mm.  
 
APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA 
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ADAPTADOR HUB USB-C 
9 EM 1 thunderbolt hdmi 4k 
vga leitor de cartão, usb 3.0 
usb tipo c. adaptador tipo c 
hub 9 em 1* cabo macho usb-
c tipo c (3)* porta usb 3.0 (1)* 
porta usb c tipo-c (1)* porta 
de saída hdmi 4k (1)* slot 
para cartão sd (1) * slot para 
cartão tf (1) * rj45 (1) *porta 
vga.  

 

UN 2 R$ 933,33 R$ 1.866,67 
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MONOPÉ PARA CÂMERA. 
Especificações técnicas: 
empunhadura revestida em 
neoprene e alça para maior 
conforto e segurança. Cabeça 

UN 3 R$ 1.276,67 R$ 3.830,00 



 

 

semi-hidráulica de 3 vias que 
permite os movimentos pan & 
tilt com giro de até 90 graus. 
Cabeça com abertura para 
modo retrato ou panorâmico. 
Bolsa com alça e zíper para 
transportar. Engate rápido 
com rosca padrão 1/4". 
Cabeça removível com rosca 
3/8". Peso máximo 1kg. Perna 
com 4 seções e 3 travas do 
tipo flip. Altura mínima: 0,58 
m - 58 cm. Altura máxima: 
1,46 m - 146 cm. Carga 
máxima suportada: 3 kg. 

37 

SUPORTE PARA 
MONITOR. especificações: 
suporte para monitor 
retangular, quatro níveis de 
ajuste de altura, monitor não 
incluso e medidas: 27 x 33cm. 

 

UN 90 R$ 108,33 R$ 9.750,00 
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DRONE COM 
CAPACIDADE DE VÍDEO 
EM 4K – 3840x2160, fhd 
1920x1080, distância mínima 
12km, bateria li-po 3500mah, 
altitude 5000m, sistema de 
localização glonass, gps, 
velocidade max em subida 
21,6km/h, velocidade max 
68,4 km/h, dimensões 
183x253x77 mm, câmera com 
zoom (marca e modelo de 
referência: Dji air Mavic 2 
zoom more combo ou 
superior) 
 
APRESENTAR FICHA 
TÉCNICA 

UN 1 R$ 14.300,00 R$ 14.300,00 
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ADOBE CREATIVE 
CLOUD VIP FOR TEAMS - 
36 (trinta e seis) meses – 
engloba varios softwares de 
criação, incluindo os 
seguintes aplicativos: 

UN 02 R$ 16.481,25 R$ 32.962,51 



 

 

photoshop cc, illustrator cc, 
indesign cc, dreamweaver cc, 
after effects cc, adobe 
premiere pro cc, acrobat pro 
dc, lightroom, adobeaudition 
cc, bridge cc, fireworks, flash 
builder premium, flash 
professional cc (animate), 
edge animate cc, experience 
design, project felix, adobe 
muse, character animator, 
media encoder, fuse 
(preview), incopy, prelude, 
spark, scout, speedgrade, 
story plus, phonegap build, 
gaming sdk, extension 
manager e extendscript 
toolkit. todas as licenças 
adobe devem ser 
multiplataforma, ou seja, 
compatível com vários 
sistemas operacionais 
inclusive windows e mac. em 
idioma português (brasil).   

         TOTAL: R$ 540.309,16 

3.2 O Valor Total Estimado do presente Registro de Preços é de: R$ 540.309,16 
(quinhentos e quarenta mil trezentos e nove reais e dezesseis centavos). 

3.3 Apresentar a ficha técnica descritiva contendo as especificações do objeto relativo 
ao item que tenha tal exigência.  

4. FORMA E PRAZO DE ENTREGA 

4.1 A licitante vencedora deverá assinar o contrato imediatamente e entregar os itens 
constante do objeto mediante ordem de fornecimento segundo o interesse da 
CONTRATANTE. 

4.2 A Câmara Municipal de Rio Verde, rejeitará no todo ou em parte, o recebimento do 
objeto desta licitação, que esteja em desacordo com este Edital e a Autorização de 
Fornecimento ou documento equivalente. 

4.3 Os produtos deverão conter marca, sendo as mesmas apresentadas na proposta; 

4.4 A empresa que não assinar o contrato ou descumprir qualquer cláusula prevista na 
modalidade da licitação sofrerá as sanções previstas em lei. 



 

 

4.5 Os produtos adjudicados serão particionados e fornecidos de acordo com a 
necessidades internas. 

4.6 A ordem de fornecimento será emitida pelo Departamento de Compras da Câmara 
Municipal de Rio Verde. 

4.7 Após emitida a ordem de fornecimento a contratada terá 24 (vinte e quatro) horas 
para entregar o pedido nos termos da ordem de fornecimento. 
 
4.8 Os materiais e os equipamentos devem estar acompanhados do manual do 
usuário, com uma versão em língua portuguesa, e da relação da rede de assistência 
técnica autorizada; 
 
4.9 Os materiais e os equipamentos deverão serem entregues em embalagem original, 
contendo a data e número do lote de fabricação; 
 
4.10 Após o recebimento dos materiais e os equipamentos, mesmo que 
definitivamente, se, a qualquer tempo, durante a sua utilização normal, vier a se 
constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata substituição 
dos mesmos, com ônus por exclusiva responsabilidade e custo da CONTRATADA; 

5. LOCAL DE ENTREGA 

5.1 A entrega dos bens deverá ser efetuada em dias úteis, no horário de expediente 
compreendido entre 07h30min às 11h e 13h às 17h30min, na Sede da Câmara 
Municipal de Rio Verde, situado à Avenida José Walter Quadra 24, Residencial 
Interlagos, telefone (64) 3611-5900, e será acompanhada e fiscalizada por representante 
da CONTRATANTE, com vistas à verificação da conformidade dos bens com as 
especificações constantes neste instrumento. 

7.  RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 O recebimento e a aceitação dos objetos estarão condicionados à observância de 
suas descrições, cabendo à verificação e avaliação, sendo atestados, mediante avaliação 
técnica favorável pelo responsável fiscal. 
 
7.4 O objeto desta licitação será recebido por servidor designado ou comissão, na forma 
do art. 15, §8º, da Lei Federal nº 8.666/93, nos prazos e nos termos estabelecidos no 
referido Termo de Referência – Anexo I, sendo atestados, mediante termo 
circunstanciado, e serão recebidos: 
 

a) Provisoriamente: A partir da entrega, para efeito de verificação da 
conformidade com as especificações constantes do edital, do termo de 
referência e da proposta, no período máximo de 2 (dois) dias úteis, contados 
da data do recebimento do objeto pelo servidor expressamente designado 
para tal finalidade. 
 



 

 

b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da assinatura do Termo de Recebimento Provisório e após 
a verificação de sua compatibilidade com as especificações do objeto desta 
licitação, mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo assinado 
pelas partes. 

 
7.5 O recebimento definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da 
ADJUDICATÁRIA. 
 
7.6 Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer objeto que 
não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente de 
boa qualidade, bem como determinar prazo para substituição do  objeto eventualmente 
fora de especificação. 
 
7.7 A empresa deverá comunicar à contratante, com 72h de antecedência, a data e o 
horário previsto para a apresentação/entrega dos itens, nos telefones constantes no item 
5 deste termo de referência. 
 
8. DA GARANTIA  
 
8.1 O fornecedor deverá oferecer garantia do material contra defeitos de fabricação por 
um período igual ou superior a 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
recebimento no Setor de Compras da Câmara Municipal;  
 
8.2 O serviço de assistência técnica, durante a vigência da garantia, deverá ser prestado 
mediante manutenção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas 
específicos de cada equipamento, a fim de manter o mesmo em perfeitas condições de 
uso, ou substituição por um mesmo produto quando necessário, sem qualquer ônus 
adicional para a Câmara Municipal, salvo nos casos comprovadamente decorrentes de 
operação fora das condições especificadas ou manuseio inadequado pelo usuário;  
 
a) Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este Contrato 
aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelo equipamento, compreendendo 
substituições de peças, ajustes, reparos e correções necessárias a recolocar o 
equipamento em seu perfeito estado de uso. A execução desse serviço deve ser dentro 
das dependências, salvo nos casos em que a infra-estrutura do mesmo não permita a 
realização dos procedimentos necessários. Nestes casos, o transporte dos equipamentos 
fica por conta do fornecedor, sem qualquer ônus adicional para a Câmara Municipal;  
 
8.3 O início do atendimento de assistência técnica não poderá ultrapassar o prazo de 01 
(um) dia útil, contados a partir da solicitação da Câmara Municipal;  
 
a) Entende-se por inicio do atendimento, para os fins a que se destina este Contrato, a 
hora de chegada do técnico ao local onde está instalado o equipamento;  
 
8.4 O termino do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 03 (três) dias úteis 
contados a partir do inicio do atendimento; 



 

 

 
a) Entende-se por termino do atendimento, para os fins a que se destina este Contrato, o 
momento em que o equipamento passa a estar disponível para o uso, em perfeitas 
condições de funcionamento, no local original de instalação;  
 
b) Nos casos devidamente justificados pelo fornecedor, poderá ser prorrogado o prazo 
para termino do atendimento, desde que a justificativa seja apresentada antes de 
concluído o prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir do inicio do atendimento e 
esta justificativa tenha sido aceita pela Câmara Municipal, inclusive com a indicação de 
uma nova data limite para o termino do atendimento;  
 
8.5 Os serviços extraordinários que venham a se tornar necessários, nos casos 
comprovadamente decorrentes de operação fora das condições especificadas ou 
manuseio inadequado pelo usuário, somente poderão ser executados apos prévio 
orçamento específico, expressamente aceito pela Câmara Municipal;  
 
8.6 A Câmara Municipal reserva-se o direito de proceder a conexão ou instalar nos 
equipamentos, sem prévio aviso, produtos de hardware ou software de outros 
fornecedores ou fabricantes, desde que tal iniciativa não implique em danos físicos aos 
equipamentos, sem que isto possa ser usado como pretexto pelo fornecedor para se 
desobrigar da garantia de funcionamento;  
 
a) É vedado ao fornecedor impedir, através de qualquer mecanismo de lacre, a 
instalação nos equipamentos de produtos de hardware de outros fornecedores ou 
fabricantes;  
 
8.7 Todas as peças de reposição necessárias à manutenção corretiva dos equipamentos 
deverão ser novas, originais e genuínas;  
 
8.8 Havendo incidências repetidas de problemas no mesmo equipamento, a Câmara 
Municipal poderá exigir a imediata substituição por outro produto novo com as mesmas 
especificações, marca e modelo; 
 
8.9 Aplicam-se, no que couberem, os temos do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor quanto a oferta de reposição do produto ou de pecas, ainda que cessada a 
sua fabricação;  
 
8.10 Os equipamentos deverão ser novos e de boa qualidade, sendo os mesmos 
inspecionados (qualitativa e quantitativamente) na hora da entrega, por um técnico 
designado pela Câmara Municipal;  
 
8.11 Não serão aceitos materiais que não apresentem as características estabelecidas 
neste Contrato, bem como aqueles diferentes da marca e modelo ofertados na proposta 
da empresa vencedora do certame licitatório. 
 
9.  VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO 
 



 

 

9.1 A ata de registro de preço terá validade de até 12 meses, incluídas eventuais 

prorrogações permitidas pela legislação vigente. 

9.2 Formalizando o contrato, a vigência do mesmo será a partir da sua assinatura até 31 

de dezembro do respectivo ano, podendo ser prorrogado caso haja interesse entre as 

partes e previsão legal. 

9.3 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracterizará 

o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente 

estabelecidas na Lei 8.666/93. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
10.1 As obrigações da Contratante e Contratada são as estabelecidas no Edital. 

11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

11.1 O Critério de julgamento será os definidos no procedimento da Modalidade de 
Licitação definida para esta contratação. 

12. DA DESCRIÇÃO E DO ORÇAMENTO 

12.1 O valor estimado para contratação é de R$ 540.309,16 (quinhentos e quarenta 
mil trezentos e nove reais e dezesseis centavos), conforme cotação e/ou 
justificativa apresenta à Comissão de Licitação. 

 

12.2 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta modalidade de licitação 
correrão a conta dos recursos destinados no Orçamento deste Poder Legislativo para 
este exercício financeiro sob a rubrica: 

o 01.01.01.031.6042.2191.3.3.90.30 – Apoio Administrativo – Material de 
Consumo – ficha 13. 

o 01.01.01.031.6042.2191.3.3.90.40 – Apoio Administrativo – Serviços de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica – ficha 14. 

o 01.01.01.031.6042.2191.4.4.90.52 – Apoio Administrativo – Equipamentos e 
Materiais Permanentes – ficha 19. 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 A aplicação das sanções administrativas será disciplinada em ato próprio na 
modalidade de licitação, contrato, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, etc. 

14. DO PAGAMENTO 



 

 

14.1 O pagamento será o definido no procedimento da Modalidade de Licitação 
definida para esta contratação. 

15. DAS OMISSÕES 

15.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com os interesses das partes, 
obedecidas as regras do Direito Público e Privado vigentes. 

Rio Verde - Goiás, 21 de setembro de 2022. 

 

FÁTIMA GOMES DE FARIA 
Pregoeira 


