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ESTADO DE GOIÁS
ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - O V G

GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING INSTITUCIONAL
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

A ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS-OVG, pessoa jurídica de direito privado,
qualificada como Organização Social (OS), sediada na Rua T-14, nº 249, Setor Bueno, CEP 74.230-130,
nesta Capital, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.106.664/0001-65, vem através do presente
Termo de Referência apresentar as especificações para aquisição de equipamentos para produção e
transmissão de imagens, de iluminação e eletrônicos.

A contratação será regida pelo REGULAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS,
SERVIÇOS, LOCAÇÕES, IMPORTAÇÕES E ALIENAÇÕES, disponível no site da OVG
http://www.ovg.org.br e demais condições estabelecidas neste Termo.

 

1. OBJETO

1.1 Aquisição de Equipamentos multimídia para produção e transmissão de imagens, conforme
especificações e condições constantes no Formulário de Pedido e Detalhamento de Pedido dos autos.

 

ITEM DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS Unid. Qtd.  

01 Filmadora XDCAM 4k

 

Com garantia mínima de 3 anos

 

Deve ter:

Mínimo: 2,3 kg (estrutura) 
Aprox. 5 lb 1,1 oz

 

Deve ter: Cartão de memória

01 cartão SD original da câmera

 

Unid. 01  
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Deve ter: dimensões (L x A x P)

190 × 202 × 419,7 mm (com os acessórios (tampa da
lente, porta-ocular), excluindo o cinto de segurança e
incluindo as peças de projeção) 
7 1/2 x 8 x 16 1/2 polegadas (com os acessórios).

 

Deve ter:

Entrada CC: 12 V, 
Bateria: 14,4V 
 

Deve ter: Consumo de energia

Mínimo. 24 W 
Máximo. 36W 
 

Deve ter: Bateria BP-U35 original da câmera.

(tempo de operação da bateria

Aprox. 1 hora, 20 minutos com bateria BP-U35).
Temperatura operacional

0° C a 40° C 
32° F a 104° F

 

Deve possuir: Temperatura de armazenamento

-20°C a +60°C 
-4 °F a +140 °F

 

Deve possuir: Formato de gravação (vídeo)

 

Modo XAVC-L QFHD: 
VBR, taxa de bits máx. de 150 Mbps, MPEG-4
H.264/AVC 
Modo XAVC-L HD 50: 
VBR, taxa de bits máx. de 50 Mbps, MPEG-4
H.264/AVC 
Modo XAVC-L HD 35: 
VBR, taxa de bits máx. de 35 Mbps, MPEG-4
H.264/AVC 
Modo XAVC-L HD 25: 
VBR, taxa de bits máx. de 25 Mbps, MPEG-4
H.264/AVC 

Modo DVCAM: 
CBR, 25 Mbps, DVCAM
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Formato de gravação (áudio)

 

Modo XAVC-L: 
LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 canais 

Modo DVCAM: 
LPCM de 16 bits, 48 kHz, 4 canais

Taxa de quadro de gravação

Modo XAVC-L QFHD 150: 
3840 x 2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P 
Modo XAVC-L HD 50: 
1920 x 1080/59,94P, 50P, 59,94i, 50i, 29,97P, 23.98P,
25P 1280 x 720/59,94P, 50P 
Modo XAVC-L HD 35: 
1920 x 1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P,
25P 
Modo XAVC-L HD 25: 
1920 x 1080/59.94i, 50i 

Modo DVCAM: 
720 x 480/59,94i, 29,97PsF 720 x 576/50i, 25PsF

 

Deve ter: Formato de gravação (áudio Proxy)

Proxy XAVC: AAC-LC, 128 kbps, 2 canais

 

Formato de gravação (vídeo Proxy)

Proxy XAVC: AVC/H.264 Main Profile 4:2:0 GOP
longo, VBR 
1920 x 1080, 9 Mbps 
1280 x 720, 9 Mbps 
1280 x 720, 6 Mbps 
640 x 360, 3 Mbps 
480 x 270, 1 Mbps 
480 x 270, 0,5 Mbps

 

Deve possuir: Lente

Tipo fixo

Taxa de zoom

25x

Distância focal

https://pro.sony/bp_BR/products/handheld-camcorders/pxw-z190
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3,7 mm a 92,5 mm 
(equivalente a 28,8 mm a 720 mm em uma lente de 35
mm)

Íris

Troca automática/manual 
F1.6 a F11 e C (fechamento)

Foco

800 mm a ∞ (Macro desligado) 
10 mm a ∞ (Macro ligado, grande angular) 
800 mm a ∞ (Macro ligado, teleobjetiva) 
AF/MF/Full MF selecionável

Estabilizador de imagem

Lig/Deslig selecionável, troca de lentes

Diâmetro do filtro

M 82 mm, distância de 0,75 mm

 

Deve possuir: Seção da câmera

 

Dispositivo de imagem (Tipo)

Sensor 3CMOS Exmor R tipo 1/3 com
retroiluminação

Elementos efetivos da imagem

3840 (H) x 2160 (V)

Sistema óptico

Sistema de prisma F1.6

Filtros ópticos integrados

Filtros ND 
DESLIGADO: CLARO 
1: 1/4ND
2: 1/16ND
3: 1/64ND
 

Deve possuir: Sensibilidade (2000 lx, 89,9% de
refletância)

F11 (típico, 1920 x 1080/59,94p, modo de alta
sensibilidade) 
F12 (típico, 1920 x 1080/50p, modo de alta
sensibilidade)

https://pro.sony/bp_BR/products/handheld-camcorders/pxw-z190
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Deve possuir: Iluminação mínima

0,01lx (típico) 
(Modo de 1920 x 1080/59,94i, F1.6, ganho de +30
dB, modo de alta sensibilidade, com acúmulo de 64
quadros)

Relação S/N

57 dB (Y) (típico)

Resolução horizontal

2.000 linhas de TV ou mais (modo 3840 x 2160p) 
1.000 linhas de TV ou mais (modo 1920 x 1080p)

Velocidade do obturador

1/24 seg a 1/8.000 seg

Obturador lento (SLS)

Acumulação de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32 e 64 quadros

Função de movimento lento e rápido

2160P: 1-60 fps 
1080P: 1-60 fps 
720P: 1-60 fps

Equilíbrio do branco

Predefinição (3200K), memória A, 
Memória B/ATW

Ganho

-3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dB, 30dB (Ganho turbo
LIGADO), AGC

Curva de gamma

Selecionável

 

 

Deve possuir: Entrada de áudio

3 pinos tipo XLR (fêmea) (x2), linha/mic/mic +48 V
selecionável 
LINHA: +4, 0, -3dBu/10kΩ 
MICROFONE: -80dBu a -30dBu/3kΩ 
(0 dBu=0,775 Vrms)

Saída de áudio
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Integrado na entrada Multi/Micro USB(x1)

Saída SDI

BNC (x1), 3G/HD/SD selecionável

Entrada de código de tempo

BNC (x1) (alternável com saída TC) 
0,5V-1,8Vp-p, 3,3kΩ

Saída de código de tempo

BNC (x1) (alternável com entrada TC) 
1,0Vp-p, 75Ω

USB

 

Deve possuir: Dispositivo USB, entrada Multi/Micro
USB (x1) 
Host: USB 3.0/2.0 type A(x1)
USB 2.0 type A(x1)

Saída de fone de ouvido

Miniconector estéreo (x1) 
-16dBu 16Ω

Saída do alto-falante

Monoauricular 
Saída: 500 mW

Entrada CC

Conector CC

Remoto

Miniconector estéreo (Φ2,5 mm)

Saída HDMI

Conector HDMI (Tipo A)

LAN com fio

RJ-45 (x1), 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T

Monitoramento

Visor

1 cm (tipo 0,39) 
Aprox. 2,36 M de pontos

LCD

https://pro.sony/bp_BR/products/handheld-camcorders/pxw-z190
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8,8 cm (tipo 3.5) 
Aprox. 1,56 M de pontos

 

Deve possuir: Microfone integrado

Microfone de condensador de eletreto estéreo
omnidirecional

Deve possuir: Mídia

Tipo

MS/SD (1), SD (1)

 

Deve possuir: Wi-Fi/NFC

Formato suportado

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Banda de frequência

Largura de banda de 2,4 GHz 
Largura de banda de 5,2/5,3/5,6 GHz*2

Segurança

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

NFC

Fórum NFC tipo 3 compatível com etiqueta

 

02 Mesa de Corte de vídeo

 

Deve ter: Garantia mínima de 2 ano(s)

 

Deve ter: transmissão ao vivo acessível que inclui
quatro entradas HDMI com conversão de padrões,
saída de webcam USB, mixer de áudio com EQ e
dinâmica, DVE 2D, transições, chave croma para telas
verdes, 20 fotogramas para títulos e muito mais.

Deve ter: Incluir gravação H.264 em discos USB,
mecanismo de streaming baseado em hardware para
YouTube Live, Facebook, Twitch e muito mais, além
de multivisualizador para acompanhar todas as
câmeras em um único monitor. 

Unid. 01  

https://pro.sony/bp_BR/products/handheld-camcorders/pxw-z190
https://pro.sony/bp_BR/products/handheld-camcorders/pxw-z190
https://pro.sony/bp_BR/products/handheld-camcorders/pxw-z190
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Diferenciais 
Switcher HDMI Live Stream de 4 canais. 
Tally ao vivo, stream e registro ao vivo. 
Controla até quatro câmeras BMPCC 6K/4K. 
Botão de gravação, preview multivisualização de
canal.

Deve ter: painel traseiro com botões adicionados e
recursos de software. 
Stream de vídeo até 1080p HD.

Deve ter: Botões de fluxo rápido, on-air e gravação. 
Codificador de hardware para que não haja
necessidade de software de streaming adicional.

Deve ter: Controle e configure timecode, status de
stream. 
Deve ter: Recursos completos de suporte e controle
para câmeras BMPCC 6K e 4K.

Deve ter: Gravação simultânea USB. 
Integração com multiDock para comutação do disco
rígido ao vivo.

Deve ter: Personalize configurações avançadas com
arquivos XML. 
 

Deve ter: Software multiview com visualizações de
programas, gráficos, status da gravação, status on-air,
medidores de áudio. 
 

Deve ter: Botões de entrada e saída de visualização do
programa. 
 

Deve ter: Controle de luz tally para câmeras BMPCC
6K/4K. 
Deve ter: Sincronização automática do timecode para
todas as câmeras.

 

Características Técnicas 
Conexões 
Total de Entradas de Vídeo 4

Total de Saídas 2

Total de Saídas Auxiliares 1



16/11/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000016586141 - Termo de Referência

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=20756031&infra_sist… 9/23

Total de Entradas de Áudio 
2 x miniconectores estéreo tipo jack de 3,5 mm.

Total de Saídas de Áudio 
Nenhuma, somente áudio embutido.

Conexão de Código de Tempo 
Nenhuma.

Entradas de Vídeo HDMI 
4 x HDMI tipo A, HD de 10 bits alternável. 
2 canais de áudio embutido.

Ressincronização das Entradas de Vídeo 
Em todas as 4 entradas HDMI.

Conversores de Taxa de Quadro e Formato 
Em todas as 4 entradas HDMI.

Saídas de Programa HDMI 1

Ethernet 
Ethernet suporta 10/100/1000 BaseT para streaming
ao vivo, controle de software, atualizações de
software e conexão do painel direta ou por rede.

Interface do Computador 
1 x USB 3.1 Tipo C de primeira geração para
gravação em drives externos, saída de webcam,
controle de software, atualizações de software e
conexão do painel.

Padrões 
Padrões de Entrada de Vídeo HD
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97,
1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Padrões de Saída de Vídeo HD 
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97,
1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Padrões de Vídeo Ultra HD 
Nenhum.

Amostragem de Vídeo 
YUV 4:2:2.

Precisão de Cor 
10 bits.

Espaço de Cor 
Rec 709

Resoluções de Entrada HDMI para Computadores 
1280 x 720p 50 Hz, 59.94 Hz e 60 Hz 
1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97,30, 50, 59.94 e

tel:10/100/1000
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60Hz 
1920 x1080i 50 e 59.94Hz 60Hz

Conversão do Espaço de Cor 
Em tempo real, baseada em hardware.

Mixer de Áudio 
6 entradas x 2 mixers de canais. 
Liga/Desliga/Audio-Follow-Video selecionáveis por
canal, além de controle de ganho separado por canal. 
Medição de nível e pico. Inclui novas ferramentas
Fairlight de aprimoramento de áudio: Compressor,
portão, limitador e equalizador paramétrico de seis
bandas. Controle de ganho mestre.

Especificidades Do Produto 
Chaveadores Upstream 1

Chaveadores Downstream 1

Chaveadores Croma Avançados 1

Chaveadores Linear/Luma 2

Chaveador para Transição 
Apenas DVE.

Número Total de Camadas 5

Geradores de Padrão 1

Geradores de Cor 2

DVE com Bordas e Sombreamento 1

Interface 
Resolução mínima do monitor de 1366 x 768.

Gravação Direta 
1 x porta de expansão USB-C 3.1 de primeira geração
para gravação direta de .mp4 H.264 com áudio AAC
em mídias externas no padrão de vídeo.

Formatos de Mídia 
Pode formatar mídias para sistemas de arquivo ExFAT
(Windows/Mac) ou HFS+ (Mac).

Monitoramento por Multivisualização 
Monitoramento por Multivisualização 
1 x 10 visualizações incluindo Programa/Pré-
visualização configuráveis à esquerda e à direita, 4
entradas HDMI, leitor de mídia, status de streaming,
status de gravação e medidores de áudio.

Padrão de Vídeo da Multivisualização 
HD.

Leitor De Mídia 
Leitores de Mídia 1
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Canais 
Sinais de preenchimento e chave para cada leitor de
mídia.

Capacidade de Imagens Estáticas no Pool de Mídia 
20 com preenchimento e chave.

Formato de Imagens Estáticas no Pool de Mídia 
PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG e TIFF.

Controle 
Painel de Controle 
Painel de controle integrado. Painel de controle por
software com controle de câmera incluído.
Compatível com painel de controle físico opcional.

Conexão com Painel de Controle 
Ethernet compatível com 10/100/1000 BaseT.
Ethernet usada para conexão direta entre painel e
chassi, ou via rede.

 

Deve ser: compatível com conexão USB-C direta.
Ethernet ou USB-C usadas para atualizar o software.

Compatibilidade com Painel de Controle 
Inclui Software da fabricante, Control Panel.

Painel de Controle Incluso 
Deve ter:  Software do fabricante, Control Panel
incluído gratuitamente para Mac 10.14 Mojave, Mac
10.15 Catalina ou mais recentes e Windows 10 apenas
de 64 bits.

Deve ter: Atualizações de Software 
Utilizando conexão via USB ou Ethernet direta a
computadores Mac OS X e Windows. Inclui Switcher
Utility.

 

Configuração 
Via Software do fabricante, Control Panel, com
exceção do endereço IP do chassi que é configurado
através do Switcher Utility conectado ao chassi via
USB.

Sistemas Operacionais 
Mac 10.14 Mojave, 
Mac 10.15 Catalina ou mais recentes. 
Apenas Windows 10 64 bits.

 

Especificações Ambientais 
Temperatura Operacional 
5° a 40° C (41° a 104° F)

tel:10/100/1000
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Temperatura de Armazenamento 
-10° a 60° C (14° a 140° F)

Umidade Relativa 
0% - 90% sem condensação

 

03

Microfone Lapela Sem Fio

 

Deve ter: Garantia mínima de 1 ano

 

Deve ser: Tipo:  K2

Cor Preto

Formatos: Lapela

Tipos de microfone: Condensador

Padrões polares: Omnidirecional

Quantidade de microfones: 2

Comprimento do cabo: 1.2 m

É sem fio: Sim

Frequência mínima – Frequência máxima: 35 Hz – 18
kHz

Inclui acessórios: Sim

Conectores de saída: Jack 3.5mm

Sensibilidade: -30 dB

Impedância: 32 Ω

Unid. 01  

     04 Tripé profissional

 

Deve ter: Garantia mínima de 1 ano

 

Dimensões do tripé KH-26NL: 
Altura mínima: 86 cm 
Altura máxima: 182 cm 
Altura máxima com cabeça elevada: 182 cm (não tem
elevação de cabeça) 
Comprimento fechado: 89 cm 
Peso suportado: 5kg. 

Unid. 01  
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Tamanho da embalagem: 98x19,5x19cm 5,490kg 
 

05

Kit Iluminação 900 leds

 

Deve ter: Garantia mínima de 6 meses

 

Cor da luz: branco-quente/branco-frio.

Fonte de alimentação: bateria recarregável e corrente
direta.

Deve possuir mínimo: Potência de 32W.

Tem dimmer.

Temperatura mínima de cor de 3300K e máxima de
5600K.

Accesórios incluídos: filtro.

 

Características principais:

 

Modelo: LED 500

Cor da luz: Branco-quente/Branco-frio

Outras: características

Temperatura mínima da cor: 3300 K

Temperatura máxima da cor: 5600 K

Tipos de alimentação: Bateria recarregável, Corrente
direta

Potência: 32 W

Formatos da luz: Painel

É dimerizável: Sim

Acessórios incluídos: Filtro

Tensão de operação: 13V - 16.8V

 

Unid. 03

06 Tripé w806 2,60mm

 

Unid. 03
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Deve ter: Garantia mínima de 6 meses

 

Deve ser: 
Cor: Preta 
Modelo: W806 
Tripé em alumínio anodizado 
Altura Máxima: 260 cm 
Altura Mínima: 112 cm 
Peso: 1,63 kg 
Suporta: 6,0 kg 
 
Itens inclusos: 
1x Tripé W806 
1x bolsa para transporte

 

07

Kit pilha com carregador

 

Modelo detalhado: BCG-34HHU4G

Tamanho de bateria suportado: AA E AAA

Inclui pilhas: Sim

Capacidade de carga das baterias: 2500 mAh

Quantidade de portos de carga: 500

Composição da bateria suportada: AAA E AA

Interface de alimentação: Bivolt automático

 

 

Unid. 03

08

Cabo HDMI 2.0 4k 50m

 

HDMI 2.0 4k 
Ethernet e 3D 
Resolução: 3840 × 2160 pixels 
Conectores: Macho x Macho (19 pinos) 
Comprimento: 50 metros 
Cor do cabo: Preto

 

Unid. 05

09 Fone K414p Profissional

 

Unid. 01
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Deve ter: Garantia mínima de 1 ano(s)

 

Cor: Preto 
Diâmetro falante: Fones compactos

semiabertos 
Impedância: 32 Ohms 
Resposta frequência: 13Hz ~ 27kHz 
Sensibilidade: 125dB SPL/V 
Tipo de Imã: Ímã em Neodímio 
Comprimento do cabo: 1,5 Metros 
Acompanha: Bag para transporte 
Referencia:  AKG 
Conteúdo da embalagem: 01 Fone de Ouvido 
Dimensões aproximadas da embalagem : 25 x 18 x 17
cm 
Peso aproximado da embalagem: 0,264 kg 
Informações Adicionais: Modelo: K414P

      

 

10 Intarface g06

 

Deve ter: Garantia mínima de 1 ano(s)

 

Mesa de mixagem multifuncional de 6 canais com
interface áudio USB

Alta-resolução (24-bit192kHz) de 2-faixas para
gravação e reprodução de áudio.

Função de LOOPBACK – ideal para gravações ao vivo
ou webcasting.

Pre-amps "D-PRE" para Microfones, com qualidade de
estúdio, ganho elevado e redução de ruídos.

Facilidade de controle e som profissional com
processamento de Efeito, Simulador de Amp ou
Compressor, em apenas 1 botão

Phantom Power no CH1 para microfones
condensadores e Direct Box Ativo.

Entrada Hi-Z para guitarras ou instrumentos de alta
impedância no CH2.

Conectividade com iPad (2 ou mais recente) através do
iPad Camera Connection (requer fonte de alimentação

Unid. 01
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externa via USB)

Alimentação via USB para Mac e Windows.

Chassis metálico ultra-resistente.

Inclui Licença para Download gratuito do Cubase AI.

 

11

Cabos HDMI/mini 20m

 

HDMI mini

Comprimento: 20 metros 
Cor do cabo: Preto

 

 

 

Unid. 08

12

 

Teleprompter profissional LED 19'

 

Deve ter: Garantia mínima de 1 ano(s)

 

Deve ter: 
Display cristal semi-refletivo de 19' 
Monitor de 19' Polegadas 
Base Estabilizadora 
Elevador de câmera 
Pintura eletrostática 

Itens Inclusos: 
Estrutura Teleprompter PTP19 
Estrutura ótica PTP19 
Monitor LED 19' 
Cabo HDMI dupla blindagem de 10m 
Manípulo para fixação da câmera 
Software de exibição de textos

 01

 

1.2. Todos equipamentos deverão ser novos, sem uso e deverão ser entregues nas caixas lacradas pelo
fabricante, não sendo aceitos equipamentos com caixas violadas;
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1.3. Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as
condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes. Tais como,
alterações de frequência, características das especificações listadas cima e/ou não recomendados pelo
fabricante do equipamento.

 

 

2. JUSTIFICATIVA

 

2.1 Atualmente, esta Organização possui a necessidade da aquisição de equipamentos multimídia para
transmissão e suporte às atividades e dos polos presenciais que serão instalados em 21 regionais, com o
objetivo de atender todos os municípios goianos que aderirem à ação. São equipamentos imprescindíveis na
implantação e execução das atividades. As transmissões de lives necessitam de equipamentos que aprimoram
o desempenho e qualidade da transmissão.

 

2.2 De acordo com as informações supracitadas, a aquisição se faz necessária diante da necessidade de
melhoria da prestação de serviços específicos desta Organização.

 

 

 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO E HABILITAÇÃO

 

3.1 Poderão participar do presente processo de contratação quaisquer empresas interessadas, cujo ramo de
atividade guarde pertinência e compatibilidade com o objeto pretendido.

 

3.2 As empresas interessadas em participar da presente contratação deverão encaminhar à Gerência de
Compras, via e-mail ou na própria Gerência, além das Certidões de Regularidade, os documentos
relacionados a seguir, conforme determinado no item 7.7 do Regulamento de Compras da OVG: Inscrição do
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, última alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que
devidamente consolidada ou Contrato e Estatuto de Constituição acompanhado da última alteração
contratual, documentos pessoais dos sócios ou dirigentes (RG e CPF), Procuração e documentos pessoais
(RG e CPF) para representante da CONTRATADA, quando não forem os seus sócios que assinarão o
Contrato a ser firmado.

 

3.3 Todas as empresas poderão apresentar propostas, mas somente serão contatados para negociação as que
estiverem em situação regular com as Certidões de Regularidade com as Fazendas Públicas Federal (Fiscal e
Previdenciária), Estadual (Estado de Goiás), FGTS (Caixa) e Certidão Trabalhista, salvo o disposto no item
7.12 do Regulamento para Aquisição de Bens, Materiais, Serviços, Locações, Importações e Alienações da
OVG.

 

3.4 Em caso de descumprimento dos itens acima dispostos, as empresas serão automaticamente inabilitadas
para Contratação, salvo em caso da exceção acima descrita.
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3.5 Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços em processo de
falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, ou ainda que se relacionem com
dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei
15.503/2005.

 

3.6 Os participantes deverão fornecer todas as informações, mesmo que não solicitadas no Termo de
Referência, relativas aos produtos ou serviço oferecido, como, por exemplo, manuais técnicos, rede
credenciada de manutenção ou garantia, manual de instalação, características especiais de funcionamento ou
prestação do serviço, etc.

 

3.7 As empresas interessadas em participar da presente contratação deverão fornecer os objetos a que se
refere este Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua
inteira responsabilidade a substituição dele constatado no seu recebimento não estar em conformidade com
as referidas especificações.

 

 

 

4. DAS PROPOSTAS

 

4.1 As propostas serão analisadas quanto ao cumprimento dos seguintes requisitos e deverão conter:

 

4.1.1 Razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, inclusive eletrônico (e-mail), inscrição estadual
e municipal;

 

4.1.2 Apresentar a descrição detalhada dos produtos, com o correspondente valor unitário e total, incluindo o
portfólio/folder do produto ofertado;

 

4.1.3 As propostas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da entrega na
Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços;

 

4.1.4 Os produtos/serviços deverão ser orçados com valores fixos para o período de vigência da contratação,
apresentando preços correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária
ou de custos financeiros, compreendidos todas as despesas incidentes sobre o objeto, tais como impostos,
fretes, seguros, taxas, etc. e deduzidos os descontos eventualmente concedidos;

 

4.2 Na Proposta deverá ser informado a conta bancária para pagamento (Banco, Agência e Conta).
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4.3 Os preços apresentados nas propostas devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos
e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros,
treinamento, lucro, transporte, entrega e outros necessários ao cumprimento integral dos objetos deste Termo
de Referência.

 

4.4 Será contratada a empresa que oferecer o menor preço por item.

 

4.5 A OVG poderá em despacho fundamentado desclassificar propostas que apresentarem valores irrisórios
ou excessivos em relação ao item cotado.

 

 

 

5. DO PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO

 

5.1     Os objetos desta aquisição deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias após a assinatura da Ordem de
Compra, respeitando-se as observações contidas em cada item constante deste Termo de Referência;

 

5.2 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas com a entrega do objeto.

 

5.3 Os equipamentos deverão ser entregues à equipe da GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE COMUNICAÇÃO
E MARKETING INSTITUCIONAL – GECMI, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no horário de
08h00 às 12h00 e de 14h00 às 18h00, na sede da Organização das Voluntárias de Goiás – OVG, cito: Av. T-
14, nº 249 - Qd 169 Lts 8/10 - Setor Bueno - 74230-130 - Goiânia – GO, Telefones: 3201-9455 / 3201-9405 -
GECMI.

 

5.3.1 Os produtos serão objeto de inspeção, que será realizada por um profissional da GERÊNCIA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GTI e da GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE COMUNICAÇÃO E
MARKETING INSTITUCIONAL - GECMI, conforme procedimentos a seguir:

 

5.3.2 Abertura das embalagens;

 

5.4 Comprovação de que o produto atende às especificações mínimas exigidas e/ou aquelas superiores
oferecidas pela CONTRATADA;

 

5.4.1 Colocação do produto em funcionamento se for o caso;
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5.4.2 Teste dos componentes se for o caso;

 

5.4.3 O período de inspeção será de até 04 (Quatro) dias úteis;

 

5.4.4 Nos casos de sinais externos de avaria de transporte ou de mau funcionamento do produto, verificados
na inspeção do mesmo, este deverá ser substituído por outro com as mesmas características, no prazo de até
15 (quinze) dias corridos, a contar da data de realização da inspeção;

 

5.4.5 Nos casos de substituição do produto, iniciar-se-ão os prazos e procedimentos estabelecidos neste
Termo de Referência;

 

5.4.6 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas com o frete, transporte, seguro e demais custos
advindos da entrega dos produtos.

 

5.4.7. Será emitida Ordem de Compra para a aquisição do objeto em tela.

 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

6.1 Garantir a entrega do objeto, nos prazos acordados e conforme estabelecido neste Termo de Referência;

 

6.2 Cumprir integralmente as cláusulas contratuais;

 

6.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 17 a 27,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

 

6.4 Comunicar por escrito qualquer anormalidade, prestando à OVG os esclarecimentos julgados
necessários;

 

6.5 Comprometer em manter em sigilo, ou seja, não revelar ou divulgar as informações confidenciais ou de
caráter não público, tais como: informações técnicas, operacionais, administrativas, econômicas, financeiras
e quaisquer outras informações, escritas ou verbais, fornecidas ou que venham a ser de nosso conhecimento,
sobre os serviços licitados, ou que a ele se referem;

 



16/11/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000016586141 - Termo de Referência

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=20756031&infra_sis… 21/23

6.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a garantia dos equipamentos,
determinando o que for necessário à regularização dos defeitos observados;

 

6.7 Em caso de defeito nos componentes dos equipamentos da aquisição em tela, além de solucionar o
problema que causou o chamado, o técnico deverá revisar as partes elétricas e eletrônicas, efetuar limpeza
interna, ajustes, regulagens, eliminação de eventuais defeitos, reparos, testes e substituição de peças
defeituosas.

 

6.8 Caberá à CONTRATADA a substituição de todas e quaisquer peças ou componentes necessários à total
recuperação do equipamento, sem quaisquer ônus adicionais para OVG, exceto em casos de Acidentes ou
por culpa da OVG.

 

6.9 Todas e quaisquer peças ou componentes utilizados para recuperação do equipamento, conforme citado
no item anterior, deverão ser novas e originais;

 

6.10 Todos os equipamentos deverão atender integralmente as exigências das especificações técnicas do
Termo de Referência em tela.

 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 

7.1 Avaliar e receber os produtos entregues pela CONTRATADA, quando de acordo com o Termo de
Referência;

 

7.2 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente
Contrato, comunicando à CONTRATADA as ocorrências, que a seu critério, exijam medidas corretivas;

 

 

 

8. PENALIDADES

 

8.1 O fornecedor que descumprir com suas obrigações, injustificadamente, ficará sujeito às penalidades
seguintes, as quais serão graduadas de acordo com a sua gravidade: impedimento e suspensão do direito de
participar da seleção de fornecedores, multa, rescisão e outras previstas em legislação pertinente.

 

8.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido contraditório, que prevê defesa prévia do interessado e
recurso nos prazos definidos no Regulamento.
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8.3 Após as aplicações de penalidades cabíveis, serão adotadas as medidas necessárias para a cobrança da
multa, rescisão do contrato ou instrumento equivalente, registro do impedimento ou representação ao
Ministério Público, conforme o caso.

 

 

9. DO PAGAMENTO

 

9.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a data do atestado pela CONTRATANTE do
documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e
acompanhado das Certidões que comprovem a sua devida Regularidade Fiscal.

 

9.2 Todo e qualquer pagamento será efetuado, regra geral, através de transferência em conta corrente,
devendo, portanto, os participantes informar banco, agência e nº de conta em sua proposta.

 

 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

 

10.1 O presente processo não importa necessariamente em contratação, podendo a OVG revogá-lo, no todo
ou em parte, por razões de interesse privado, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no site
para conhecimento dos participantes. A OVG poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para
recebimento das propostas ou para sua abertura.

 

10.2 O fornecedor/prestador de serviço é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na sua imediata desclassificação, ou
caso tenha sido o vencedor, a rescisão do Contrato ou da Ordem de Compra, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.

 

10.3 É facultado à OVG, em qualquer fase da contratação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo.

 

10.4 Os fornecedores/prestadores de serviço intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverão fazê-lo no prazo determinado pela Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços, sob pena de
desclassificação.

 



16/11/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000016586141 - Termo de Referência

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=20756031&infra_sis… 23/23

10.5 As normas que disciplinam este Termo de Referência serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da OVG, a finalidade e a segurança
da contratação.

 

10.6 A documentação apresentada pelos participantes fará parte do processo e não será devolvida ao
proponente.

 

10.7 Os casos omissos neste Termo serão resolvidos pelas Diretorias Geral e Administrativa/Financeira, a
qual a Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços - GAPS está subordinada.

 

10.8 A Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços atenderá aos interessados no horário comercial,
de segunda a sexta feira, exceto feriados, na Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços, localizada
Rua T-14 esq. com T-38, nº 249 - Setor Bueno, Fone: 3201-9496 – CEP: 74.230-130, Goiânia–GO.

Documento assinado eletronicamente por KATIA JANE DE ASSUNCAO, Colaborador (a), em
16/11/2020, às 16:03, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000016586141 e o código CRC 89A0FC74.
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