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FORMULÁRIO – TERMO REFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS VIA NOVO RELC

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1 Aquisição  de  equipamentos  para  atender  às  necessidades  da
Fundação PTI-BR.

LOTE 01
Item Descrição Unidade

de Medida
Quantidade

01 Mini Headphone

Sensibi l idade (dB SPL/V @ 1 
kHz)125

Impedância nominal (Ω)32

Largura de banda da frequência 
de áudio (Hz)12 - 28000

Comprimento do cabo (m)1.5

Especif icações de Áudio:

Resposta de frequência 12 até 
28kHz

Max SPL 125dB

Impedância 35 Ohms

Dimensões:

Peso (oz)2.6

Peso (g)73

Característ icas:

Fundo fechado

Over-ear

Referência de qualidade:

AKG - K414 P

03 03

02 SmallRig Câmera Cage

Firmemente f ixada à câmera por
um parafuso de 1/4 "-20 e um 

01 01
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parafuso M2.5.

Rosca de 1/4" -20 e 3/8 "-16 e 
montagens de esti lo ARRI.

Chave de fenda embutida na 
parte inferior.

Dimensões do produto: 143,5 x 
106 x 58,5 mm

Dimensões do pacote: 160 x 120
x 68 mm

Peso l íquido: 167,2g ± 5g

Peso do pacote: 282,2g ± 5g

Material  (s): Liga de alumínio

Referência de qualidade:

XSMA077

03 Protetor de tela para câmera 
Sony A7

Compatível com câmeras:

Sony ZV-1

Sony a7C 

Sony a7 II,  a7 III 

Sony a7S II,  a7S III 

Sony a7R II,  a7R III,  a7R IV 

Sony a9, a9 II 

Sony 
RX100/II/III/IV/V/VA/VI/VII 
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Sony Alpha 1 

Sony FX3

Especif icações:

Protetor de tela de vidro 
temperado para câmeras Sony  
selecionadas  .  

Fi lme de vidro temperado 
resistente ao desgaste e à prova
de arranhões. 

Bordas arredondadas em arco de
2.5D e controle de toque preciso
de 0,4 mm. 

À prova d'água, anti-óleo e anti-
impressão digital .

Adaptado por nanoadsorção 
eletrostática.

Anti-choque: padrão IK03.
04 Iluminador Bastão Led com 

fonte

A varinha única possui 2 modos 
de cores variáveis. O Modo de 
Temperatura de Cor permite 
variar a temperatura de Kelvin 
de 3200 a 5500K e o modo RGB 
produz luz vermelha, verde e 
azuís vívidos e combinações 
dessas cores. Para ser portáti l ,  
a Varinha tem botões de 
controle no identi f icador para 
controlar a saída de cores. 

Especif icações Técnicas:

Lâmpadas de Led: 160 3200K 
LEDs, 160 LEDs 5500K

40 leds SMD RGB SMD
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CRI> 95

Ângulo do feixe: 55 and 110°

Lumens: 2560 lumens

Alcance da conectividade 
bluetooth: 15 metros

Dimensões do painel: 40 x 4,5 x
2,5 cm

Dimensões do produto: 58 x 4,5 
x 2,5 cm

Itens Inclusos:

01 I luminador bastão;

01 Fonte de al imentação;

01 Bolsa;

01 Fi l tro di fusor laranja.

Referência de qualidade:

Yongnuo Yn360
05 Microfone Shotgun para 

câmera

Sistema de impacto Rycote Lyre 
integrada para o isolamento dos
choques e vibrações, 
funcionamento sem bateria, 
usando a força do plug-in de 
entrada 3,5 mil ímetros 
microfone da câmera.

Um microfone direcional.  Ele 
uti l iza um padrão polar 
supercardióide para atenuar 
sons laterais, resultando em um 
sinal que soa mais perto da 
câmera, mesmo quando 
fotografar em ambientes 
ruidosos ou em distâncias 
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moderadas. A sapata integrada 
proporciona um fio para opções 
de montagem adicionais.

Um para-brisa de espuma e cabo
de saída em espiral  dupla mono 
de 3,5 mm (P2).

Deve ser compatível com a 
câmera Sony A7

Referência de qualidade:

Rode Videomic GO com sistema 
Rycote

06 Iluminador Ring Light para 
gravação de Reels

Medida Aprox.: 26cm de 
Diâmetro;

Altura mínima do tr ipé: 61 cm

Altura máxima do tr ipé: 1,60 
metros

03 Modos de temperatura de 
cor: de 3500K (Luz Quente) a 
5500K (Luz Fria); Mesclado 
(3500K 5500K)

Intensidade ajustável: 0 – 
100%;

Potência: 20W;

Entrada USB 5V 2ª

Itens Inclusos:

01 I luminador Ring Light 26 cm

01 Tripé

01 Suporte para celular 
articulado

01 01
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01 cabeça articulado

Referência de qualidade:

Megamix
07 Leitor de cartão SD

Compatível com o padrão USB 
3.0, suporta velocidades de até 
5 Gbps. Compatível com versões
anteriores do padrão USB 2.0 / 
1.x mais antigo (velocidade 
l imitada pelo barramento USB).

Com 2 slots de cartão: SD e 
Micro SD. Um leitor para dois 
cartões, econômico e portáti l .  

Compatível com Windows XP / 
Vista / 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS, 
Linux, etc. 

Simplesmente Plug & play, 
nenhuma instalação de driver 
necessária.

Tamanho: L1,4 * W2 * H0,5 
(pol.) / L36 * W50 * H13 (mm).

Comprimento do cabo USB 3.0: 
6 "/ 15 cm.

Referência de qualidade:

Ugreen

01 01

08 Lapela duplo Smartphone

Transdutor: Condensador de 
eletreto

Padrão polar:  omnidirecional

Faixa de Freqüência: 65Hz ~ 
18KHz

Sinal / ruído: 74dB SPL

Sensibi l idade: -30dB +/- 3dB / 

01 01
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0dB = 1V / Pa, 1kHz

Impedância de Saída: 1000 Ohm
ou menos

Conector: plugue de ouro de 4 
polos de 3,5 mm (1/8 pol.)

Requisito de energia: LR44 
(incluso)

Comprimento do cabo: 4,3 m 
(13ft)

Itens Inclusos:

01 Microfone Lapela Duplo 
modelo;

01 Bateria LR-44;

02 Grampos;

02 Espumas anti  ruído;

01 Adaptador P2/P10;

01 Estojo/Saco para armazenar.

Referência de qualidade:

Boya BYM1DM
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2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 Foi  observado  pela  equipe  a  necessidade  de  aquisição  de  novos
equipamentos  que auxil iarão  a  produção  audiovisual.  Foi  reunido  uma
seleção de equipamentos que ampliarão as possibil idades e permitirão
atender da melhor forma a conclusão de demandas.

3. GARANTIA DO PRODUTO E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA

3.1 A  contratada  garantirá  a  qualidade  do  produto  pelo  período  de
validade  atestado  pelo  fabricante,  a  contar  da  data  de  entrega  à
Fundação  PTI-BR,  ressalvados  os  casos  em  que  prazo  maior  seja
estabelecido  por  lei,  pela  própria  fabricante  ou  por  indicação  nas
condições específicas do objeto.

4. DATA E ENDEREÇO DE ENTREGA

4.1 Os  bens  deverão,  obrigatoriamente,  ser  entregues  no  Setor  de
Recebimento da Fundação PTI-BR, localizado no Bloco 14, Espaço 01 –
Sala  01,  na Avenida  Tancredo Neves,  6731 -  CEP 85.867-900 -  Bairro
Itaipu - Foz do Iguaçu (PR).

4.2 Todas  as  despesas  com  a  entrega,  encargos,  impostos  de
qualquer  natureza,  incidentes  sobre  o  objeto  do  presente,  são  de
inteira responsabil idade e risco da empresa contratada.

4.3 O  prazo  de  entrega  dos  bens  é  de  20  (vinte)  dias  corridos,
contados  da  confirmação  do  recebimento  do  pedido  de  compras  ou
documento equivalente que o substitua.

5. FORMA DE PAGAMENTO

5.1 O  pagamento  do(s)  item(ns)  será  efetuado  de  acordo  com  o
padrão  da  Fundação  PTI-BR,  em  até  15  (quinze)  dias  corridos,  a
contar  do  recebimento  do  produto,  ou  conforme  negociação  com  a
Contratada.

5.2 Os  documentos  fiscais  deverão  ser  preenchidos  em  nome  da
Fundação  Parque Tecnológico Itaipu  – Brasil  (Fundação  PTI-BR),  CNPJ
07.769.688/0001-18,  com  natureza  jurídica  de  entidade  privada  sem
fins  lucrativos,  inscrição Municipal  36.687,  Não Contribuinte  de ICMS,
situada na Avenida Tancredo Neves nº 6731, CEP 85.867-900 – Bairro
Itaipu – Foz do Iguaçu-PR.

5.3 Todos os documentos fiscais  eletrônicos devem ser enviados para
o  e-mail:  nfeletronica@pti.org.br  e  as  Notas  Fiscais  manuais  devem
ser entregues para a área de recebimento.



Código do
documento

Revisão Data de
aprovação

Nº. de
páginas

FORM.CL.023 5.0 20/05/2021 9 de 10

FORMULÁRIO – TERMO REFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS VIA NOVO RELC

5.4 Nos  documentos  fiscais  deverão  constar:  o  número  do  pedido  de
compras e número do convênio (4500049172).

6. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

Centro de
Custo

Natureza
Orçamentária

Fonte de
Recurso

Convênio / Meta
Cód. Atividade

40501005
1060107
3020114     0302104

PBINA.004
4500049172

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

7.1 Das Obrigações da CONTRATADA

7.1.1 A  CONTRATADA  deve  cumprir  com  toda  a  descrição  do  objeto
constante  no  Termo  de  Referência  e  na  sua  proposta  comercial,
assumindo  como  exclusivamente  seus  os  riscos  e  as  despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

7.2 Das Obrigações da CONTRATANTE

7.2.1 Fornecer,  mediante  solicitação  escrita  da  CONTRATADA,
informações  adicionais,  dir imir  dúvidas  e  orientá-la  nos  casos
omissos;

7.2.2 Permitir  o  l ivre  acesso  do  FORNECEDOR  nas  dependências  da
Fundação  PTI-BR,  observadas  as  normas  de  segurança  da  Fundação
PTI-BR  e  da  ITAIPU  BINACIONAL  para  os  casos  em  que  sejam
requeridas  a  instalação,  a  substituição  ou  a  devolução  do(s)
objeto(s);

7.2.3 Proporcionar  as  condições  necessárias  ao  pleno  cumprimento
das  obrigações  decorrentes  do  presente  Contrato,  isto  é,  àquelas
previstas no termo de referência;

7.2.4 Comunicar  ao  FORNECEDOR  toda  e  qualquer  ocorrência
relacionada  com  o  fornecimento  dos  equipamentos,  dil igenciando  nos
casos que exigem providências corretivas;

7.2.5 Providenciar  os  pagamentos  ao  FORNECEDOR  à  vista  dos
documentos fiscais devidamente atestados, nos prazos fixados.
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7.2.6 A Fundação  PTI-BR não  responderá por  quaisquer  compromissos
assumidos  pela  CONTRATADA  com  terceiros,  ainda  que  vinculados  à
execução do presente instrumento  contratual,  bem como por  qualquer
dano  causado  a  terceiros  em decorrência  de  ato  da  CONTRATADA,  de
seus empregados, prepostos ou subordinados

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 A  Fundação  PTI-BR  poderá  aplicar  sanções  administrativas,
quando  a  CONTRATADA  não  cumprir  com  as  suas  obrigações.  As
penalidades  das  sanções  estão  descritas  na  Norma  de  Compras,
Contratações  e  Alienações  da  Fundação  Parque  Tecnológico  Itaipu,
que  pode  ser  acessado  por  meio  do  link:
https://pti.org.br/pt-br/compras-e-licitacoes.

9. OUTRAS INFORMAÇÕES

Não se aplica

10.DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 A Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil,  em cumprimento à
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (13.709/2018), esclarece que
a  proposta  comercial  e  documentos  de  habil itação  dos  fornecedores
poderão  ser  disponibil izados  para  outros participantes  do  processo  de
contratação  tendo  em  vista  o  direito  destes  em  obter  vistas  dos
elementos do processo indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.2  A  Norma  de  Compras,  Contratações  e  Alienações  da  Fundação
PTI-BR  e  as  Minutas  de  Contrato  util izadas  por  esta  Fundação  estão
disponíveis no link https://pti.org.br/pt-br/compras-e-licitacoes.

Identificação dos Responsáveis pela elaboração deste
documento:

Responsável Técnico: Diogo Souza Santos
Área: IT.DT
Data: 26/10/2021

Responsável pelo Centro de Custos: Rolf Massao
Área: IT.DT
Data: 26/10/2021


	1. Descrição do Objeto
	1.1 Aquisição de equipamentos para atender às necessidades da Fundação PTI-BR.

	2. Justificativa da Necessidade da Contratação
	2.1 Foi observado pela equipe a necessidade de aquisição de novos equipamentos que auxiliarão a produção audiovisual. Foi reunido uma seleção de equipamentos que ampliarão as possibilidades e permitirão atender da melhor forma a conclusão de demandas.

	3. Garantia do Produto e/ou Assistência Técnica
	3.1 A contratada garantirá a qualidade do produto pelo período de validade atestado pelo fabricante, a contar da data de entrega à Fundação PTI-BR, ressalvados os casos em que prazo maior seja estabelecido por lei, pela própria fabricante ou por indicação nas condições específicas do objeto.

	4. Data e Endereço de Entrega
	4.1 Os bens deverão, obrigatoriamente, ser entregues no Setor de Recebimento da Fundação PTI-BR, localizado no Bloco 14, Espaço 01 – Sala 01, na Avenida Tancredo Neves, 6731 - CEP 85.867-900 - Bairro Itaipu - Foz do Iguaçu (PR).
	4.2 Todas as despesas com a entrega, encargos, impostos de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto do presente, são de inteira responsabilidade e risco da empresa contratada.
	4.3 O prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias corridos, contados da confirmação do recebimento do pedido de compras ou documento equivalente que o substitua.

	5. Forma de Pagamento
	5.1 O pagamento do(s) item(ns) será efetuado de acordo com o padrão da Fundação PTI-BR, em até 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento do produto, ou conforme negociação com a Contratada.
	5.2 Os documentos fiscais deverão ser preenchidos em nome da Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (Fundação PTI-BR), CNPJ 07.769.688/0001-18, com natureza jurídica de entidade privada sem fins lucrativos, inscrição Municipal 36.687, Não Contribuinte de ICMS, situada na Avenida Tancredo Neves nº 6731, CEP 85.867-900 – Bairro Itaipu – Foz do Iguaçu-PR.
	5.3 Todos os documentos fiscais eletrônicos devem ser enviados para o e-mail: nfeletronica@pti.org.br e as Notas Fiscais manuais devem ser entregues para a área de recebimento.
	5.4 Nos documentos fiscais deverão constar: o número do pedido de compras e número do convênio (4500049172).

	6. Dados orçamentários
	7. Obrigações da Contratada e Contratante
	7.1 Das Obrigações da CONTRATADA
	7.1.1 A CONTRATADA deve cumprir com toda a descrição do objeto constante no Termo de Referência e na sua proposta comercial, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

	7.2 Das Obrigações da CONTRATANTE
	7.2.1 Fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la nos casos omissos;
	7.2.2 Permitir o livre acesso do FORNECEDOR nas dependências da Fundação PTI-BR, observadas as normas de segurança da Fundação PTI-BR e da ITAIPU BINACIONAL para os casos em que sejam requeridas a instalação, a substituição ou a devolução do(s) objeto(s);
	7.2.3 Proporcionar as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato, isto é, àquelas previstas no termo de referência;
	7.2.4 Comunicar ao FORNECEDOR toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos equipamentos, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
	7.2.5 Providenciar os pagamentos ao FORNECEDOR à vista dos documentos fiscais devidamente atestados, nos prazos fixados.
	7.2.6 A Fundação PTI-BR não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente instrumento contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados


	8. Sanções Administrativas
	8.1 A Fundação PTI-BR poderá aplicar sanções administrativas, quando a CONTRATADA não cumprir com as suas obrigações. As penalidades das sanções estão descritas na Norma de Compras, Contratações e Alienações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, que pode ser acessado por meio do link: https://pti.org.br/pt-br/compras-e-licitacoes.

	9. Outras Informações
	10. Disposições gerais
	10.1 A Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil, em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (13.709/2018), esclarece que a proposta comercial e documentos de habilitação dos fornecedores poderão ser disponibilizados para outros participantes do processo de contratação tendo em vista o direito destes em obter vistas dos elementos do processo indispensáveis à defesa de seus interesses.
	10.2 A Norma de Compras, Contratações e Alienações da Fundação PTI-BR e as Minutas de Contrato utilizadas por esta Fundação estão disponíveis no link https://pti.org.br/pt-br/compras-e-licitacoes.


