
COTAÇÃO DE PREÇOS

À
FIRMA: 

SOLICITAMOS COTAR O(S) MATERIAL E (OU) SERVIÇOS(S) ABAIXO DISCRIMINADOS:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QT P.UNIT TOTAL

1 Sistema de videoconferência, compatível com
o Zoom PRO, Google Meet e Microsoft Te-
ams, contendo:

 

 

 01(uma) - Câmera com resolu-
ção de no mínimo 4k a 30fps; zoom 
de no mínimo 12x ótico; controle re-
moto; capacidade para suportar trans-
missão USB, HDMI e VCH; câmera 
tipo PTZ ou ePTZ com campo de vi-
são diagonal de, no mínimo, 90° 
(DFOV), campo de visão horizontal 
(HFOV) de, no mínimo, 81°, campo 
de visão vertical (VFOV) de, no míni-
mo, 50°; pan de ±100° e tilt de +40° e 
-90°; Modo de câmera panorâmica 
com campo de visão diagonal de, no 
mínimo, 120° (DFOV), campo de vi-
são horizontal (HFOV) de, no míni-
mo, 100°, campo de visão vertical 
(VFOV) de, no mínimo, 75°, tilt de 
±5º; otimização de saturação em baixa
luminosidade; mínimo de 3 presets de 
posicionamento; detecção de inversão 
automática; capacidade enquadramen-
to automático; capacidade de rastreio 
por voz ativa; capacidade de rastrea-
mento de apresentador; suporte para 
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fixação no teto ou parede; alimenta-
ção bivolt automática; e cabos de 
energia.

 03(três) - Microfone sem fio de 
mesa com captação de 360º; alcance 
mínimo de 6(seis) metros para capta-
ção da voz; mínimo dupla criptogra-
fia; cancelamento de eco e filtro de 
ruído; botão de mute com sensor tou-
chpad; e bateria que permita no míni-
mo 24h de conversação.

 01(uma) Caixa de som com alto-
falantes embutidos com potência de 
no mínimo 10W; reposta de frequên-
cia de 100Hz a 20 KHz; e entrada de 
áudio através de RJ45 e Line-in 
3,5mm.

             Todos os equipamentos 
deverão ser compatíveis entre si, de-
vendo ter total               conectividade 
entre seus hardwares e softwares.

 1(uma) licença de 12(doze) me-
ses do Zoom PRO ou Google Meet ou
Microsoft Teams.

2

      Serviço de instalação e/ou configuração 
(remota ou presencial) e                           
treinamento de todos os itens do Sistema de 
videoconferência.

SERV. 1

 VALOR TOTAL (R$)

N° DO PROCESSO: 0018.069039/2022-76
Dúvidas e solicitações de projetos básicos/termo de referência: 3216-8622

Observação: No ato da entrega das cotações,
anexar às seguintes certidões de regularidade
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fiscal: CND Estadual, CND municipal, CND
Federal, CRF e Dívida Ativa da União.
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CAMPO OBRIGATORIO

PRAZO DE VALIDADE:

PRAZO DE ENTREGA:

DATA DA COTAÇÃO:

FONE:

r


