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JUSTIFICATIVA DA CONTRATA AO

J
a
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A câmara Municipal de Santarém órgão público integrante do poder legislativo municipal que
tem entre suas atribuições o poder de legisrar sobre ussuntos de interess"e rocar, que se reúne
anualmente em sessões ordinárias, extraordinárias, especiais ou solenes e itineranies' consultivas,
confbrme dispões seu regimento interno, com o intuito de atender sua obrigação constitucional nocumprimento do ordenamento jurídico vigente e no sentido de sup"rir suas necessidades
administrativas voltadas ao atendimento do inGresse público.

N"ste sentido, dentre as muitas atribuições legislativas e administrativas enconrra-se a
necessidade de transmissão e publicaçâo para toda a sociedade dos atos realizados por esta Câmara
Municipal, atos de interesse públicos que não só podem como devem ser disseminádos. A presente
aquisição de equipamentos de áudio e vídeo tem por finalidade disponibilizar equipamentos de
qualidade com a intenção de proporcionar maior segurança e efióiência u .quipá técnica no
acompanhamento, gravação, e filmagens das ações realizadas diariamente pelo podér làgislarivo, que
integram as sessões, ordinárias, extraordinárias, especiais e demais atos reaiizados nesta õasa de Leis.

Desde o surgimento da pandemia do covid-19 e a implementação das regras de distanciamento
social as sessôes ordinárias, extraordinárias, especiais e de prestação de contas da Câmara Municipal
de Santarém são transmitidas ao vivo em canais de comunicação e redes sociais. acarretando a
utilização em grande escala dos equipamentos de áudio e vídeo, essenciais a prestação de inÍ-ormação
e comunicação do poder legislativo no fiel cumprimento do princípio da publicida<Ie. princípio
constitucional basilar nofteador da administração pública.

I Nu L"i Geral do Pregão (Lei n' lO.520lO2) se exige que na fase prepararória do pregão deverá
se basear najustificativa da necessidade de contratação pela autoridade competente. Juntamente com
a jqstificativa. o órgão requisitante deverá deÍinir de forma objetiva e pormenorizada o objeto a ser
contratado. ConÍbrme o inciso Ill do art. 9" do Decreto n.5450/05.

; Isto posto, atualmente a Câmara Municipal de Santarém não possui em seu acervo
equipamentos suficientes para atender as demandas dos setores de áudio e vídeo, como demonstra as
justificativas dos setores solicitantes acostadas aos autos com indicação da utilizaçào nas sessôes
transmitidas pela casa, importante ressaltar que a modernização e inovação da sonorização da casa é
fatol fundamental na aquisição, pois muitos equipamentos hoje utilizados encontram-se obsoletos e

com padrão de qualidade delasados.

i Dessa forma, a Câmara Municipal de Santarém busca proporcionar ao público e aos servidores
melhores condições de informação e visibilidade administrativas e legislativa com a modernização e
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substituição de equipamentos
equrpamentos permanentes tem
seja realizado ral a aquisição.

defasados. Por conseguinte, insta salientar que a aquisiçào de
verba prevista no orçamento da Casa, com eÍ'eito é fundamerrtal que

considerando que o administrador público, ao gerir a máquina estatal busca a satisÍação dointeresse coletivo, como os demais entes público se.íúÁ.," u um Regime Jurídico-adm inistrativo
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de prerrogativas e sujeições a princípios to{icamente concatenados qreolsclpllnam a atuação dos Eestores da coisa pública, onde alguns destãs princípios estão expressosexemplificativamente na constituição Federar (artigo 37, caput), quais' sejam, legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, d"entre eres o princip;o da oúrigátoriedade de
licitar nas contratações públicas estampado no arr. 37, XXI, da consiituiçdo Federal, 

"constituindo 
o

que a doutrina denomina de princípios basilares da Administração pública.

Existem diversas modalidades de Iicitação, sendo o pregão instituído pela Lei 10.520 de I7 de
julho de 2002, e a sua forma eletrônica, regulamentada pelo Decreto 10.024 de 20 de setembro de
2019, que consiste em modalidade de licitação adequada para a aquisição de bens e serviços comuns
no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Nos termos do parágrafo único do art. l2
do referido diploma legal, são considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de
desçmpenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações
usuàis no mercado, o que se aplica no objeto a ser adquirido. A modalidade de licitação ora escolhida
não: só confere maior celeridade ao processo, como também amplia o universo clos potenciais
licitbntes. Desse modo, entende-se que o interesse público será mais satisfatoriamente atendido
mediante a adoção dessa modalidade.

.. i. O.!l.gão Eletrônico objetiva incrementar a competitividade e a agilidade nas contrarações
públicas (Bittencourt, 2003). Propicia, conforme Motta (2001, p. 14), ,,conireta redução das rorinas
de compra e bons resultados no que tange à economicidade". càmo também uma amfla publicidade
por'se tratar de um procedimento eletrônico amplamente divulgado no país inteiro. Sua lorma
Eletrônica. do tipo menor preço. realizar-se-á em sessâo pública. por meio de sisrema elerrônico que
promove a comunicação pela intemet, entre o Pregoeiro do órgão promotor da licitação e os licitantes,
para negociação de forma remota e em tempo real. Existe ainda, Portaria da Casa adotando o Pregão
Eletrônico como forma preferencial paru realização do CeÍame, port. N' oo2/2021, desta forma
justifica-se a adoção da presente modalidade.

A opção de utilizar o Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços justifica-se pela
impossibilidade de prever o real quantitativo a ser contratado pela Administração e principalmente
pela necessidade de contratações frequentes com fornecimento parceladas, solicitadas de acordo com
a demanda de cada setor, deve-se também pelo fato de este sistema ser um forte aliado aos princípios
da eficiência e da economicidade, por ser um procedimento que resulta em vantagens à Administração,
reduzindo a quantidade de licitações, por registrar preços e disponibilizá-los por um ano, em Ata, para
quairdo surgir a necessidade, contratâr o objeto registrado.

Considerando a necessidade desta Casa de Leis em fazer a aquisição dos equipamentos,
considerando a obrigatoriedade administrativa em licitar, considerando a demandas demostradas dos
setores de áudio e vídeo Íàz-se necessário a realizaçào do procedimento administrativo através de
licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP para aquisição de equipamentos de áudio e vídeo,

I
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ficando sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Santarém através do Núcleo Técnico de
Licitações, a realização do certame.

Santarém, 03 de agosto de 2021 .

Ronan u bcral Lira.lúnior
Presidente Cômara Municipal de Santarém

\



J ustificativa

Os equipamentos aqui solicitados, serviram para melhorar e inovar nossos

trabalhos na casa, tendo em vista atender nossas demandas, afins de solucionar
problemas de equipamentos danificados e ultrapassados. Podendo assim

oferecer ao público e aos funcionários uma melhor qualidade de informaçÕes e

visibrlrrlade. E aos que usam os meios de comunicaçâo sendo eles plataformas

digitais e a própria casa como material de informação.

O itenr 6 (painel de led) será uma inovação nos trabalhos legislativo a ser

utilizado nas sessÕes. Através do sistema de Apoio ao Processo Legislativo
- SAPL com o uso do painel eletrÔnico. Cronometro marcando os a partes,

palavra pela ordem e outros falas durante as sessões

O itenr 21 (câmeras para filmagens) Uma tecnologia a ser usada nas sessÕes

para melhorar nossas transmissÕes pelas plataformas digitais, trazendo uma

qualrdade melhor de video ao públlco que usa as redes sócias como informação

O item 26 lmesa de corte para stream) servira para melhorar os ajuste de cenas

das câmera de filmagens durante as sessÕes e eventos da casa.

os itens citados são produtos de grande relevância no uso durante as sessÕes.

Dando melhor condições de trabalho para quem o manuseia, trazendo uma

melhor rnformação tanto para o público quanto para os vereadores e
funcionários.
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Solicitação Licita o zOzL - Setor Áudio e Vídeo

Microfone SM58 Sem Fio'

Especificaçôes Técnicas

Receptor (PGX4)

Alimentação: Fonte de 120V - 60H2, 8W I 7ZV 400mA -< (INCLUSA)

Alojamento: ABS.

Nível de saída de Áudio:

Conector XLR = carga de 6000: -l'9dBv.

Conector Pl.O = carga de 30000: -5dBv.

lmpedância de saída:

Conector XLR = 2000.

Conector P10 = 1KO.

Sensibilidade: -105 dBm para 12 db SINAD, típica

Reieição de imagem: >70d8 tíPica.

Dimensões: 18 x 10,4 x 4cm.

Microfone Beta58A com cápsula do Beta58

Alimentação: 2 Pilhas AA 1,5 .

Resposta de frequência: 45Hz - 15000H2
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Microfone com fio:

Tipo de Microfone: Cardioide (unidirecional) dinâmico

Resposta de Frequência: 50 Hz a 15 kHz

padrão Polar: unidirecional (cardióide), simétrico em relação ao eixo do microfone e

ca ptação un if orme de freq uê ncia s

sensibilidade @ 1kHz, tensão de circuito aberto: -54.5 dBV/PA (1.85mV), 1 Pascal =

94dB SPL

lmpedância: 150 Ohms (310 Ohms reais) para conexão em entradas de baixa

impedância.

Polaridade: Pressão positiva no diafragma produz tensão negativa no pino 2, em

relação ao pino 3,

Conector: XLR macho profissional de 3 pinos'

Corpo: Cinza escuro em metal die-cast resistente com globo em metal e filtro anti-

pop embutido.
Resposta de frequência ajustada para vocais;

padrão polar cardioide uniforme isola a fonte de som principal e minimiza os ruídos

de fundo;
O sistema shock-mount reduz os ruídos de manuseio;

Eficaz filtro esférico embutido, com filtro pop integrado;

Possuir adãptador para pedestal resistente com capacidade de giro de 180 graus'

Marcas de referência; Shure, Sennheiser, Akg

2

Dimenssões: 23 x 3, 5 x 5cm. Marcas de referêcia; Shure, Sennheiser, Akg

Produto
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lnterface de gravação USB

lnterface de gravação USB com 2 canais para o seu Mac ou Windows PC

Entrada Combinada com Pré-Am plificador Midas Permite Conectar Qualquer

Microfone ou Equipamento de Nível de Linha

O phantom power de + 48V permite a utilização de microfones condensadores de

estú d io

Entrada de nível de instrumento dedicada acomoda guitarra ou baixo

Fone de ouvido e saídas estéreo de 1/4 "fornecer monitoramento fácil

Peso do produto: 4729

Dimensão do produto: 16.31 x 12.5 x5 cm;41L.74 g

Tecnologia de conexão: USB

24

UnidadesProdutoIten s
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MicroÍone de tribuna
Microfone Con densador

Especificações

Tipo de cartucho: Condensador de eletrotes

Resposta de Frequência:70 a 16,000 Hz

Pad rão Polar: Cardioide

lmpedância de saída: 180 Ohms

Sensibilidade: A 1 kHz, tensão de circuito aberto: -33 dBV / Pa (22 mV)

Máximo SPL: 1 kHz a 1% THD: 120 dB SPL

A relação sinal-ruido: Referenciado a 94 dB SPL @ l kHz: 67 dB

Faixa dinâmica: 93 dB

Auto ruído: SPL equivalente, ponderado A (típico): 27 dB SPL

Rejeição do Modo Comum: > 45 dB (1-0 Hz a 100 kHz)

Nivel de corte: Preamplificador Saída 1 kHz @ 1% THD: -7 dBV

Polaridade: A pressão positiva no diafragma produz tensão positiva no pino 2 em

relação ao pino 3

Requisito de energia: 11 a 52 VDC, 2,0 mA

Humidade relativa: O a 95%

Faixa de temperatura operacional: 0 a 135' F (-L8 a 57 " C)

Amplitude Termica de armazenamento: -20 a 165'F (-29 a74" Cl

Peso: 6,8 oz (192,8 g).

Marcas de referência; Shure, sennheiser, Akg.

2
3

Descrição do Console de áudio

Efeitos Spx . Com alta resolução, Chorus, Flanger, Distorções, Reverb e Delay, todos

com os parâmetros editávei, detalhes-tecnicos: Canais:L2

Entradas:4 Mic/Line (Mono), 2 Mic/Line (Mono/Estéreo) e 2 Line (Estéreo)

Equalização:Alta: +15d8/-15d8 - 10KHz (Shelving)

MÉDlA: +15d8/-15d8 - Mono 25oHz - 5KHz (Peaking)

Baixa: +15dB/-15dB - 100H2 (Shelving)

Efeitos:Spx.
Marcas de referência; Yamaha, Soud Crafter, Mackei.

1
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ProdutoIten s
PÁT D1
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Vida útil 100.000 horas

Cabo HDMI

Tamanho: L5 metros

Cabo HD[/l lersão 1 4 com malha e filtro

Condutores banhados a ouro e protegido contra EMI' RFI e sobrecarga

lndicado para conectar: DVD Player, Blue-Ray' Player' Receiver' Games'

Notebook, Receptor de TV Digita

Compatibiiidade Resoluções: 480i, 480p, 720i' 720p' 1080i e 1080p

4

Capa exte rna em PVC de alta qualidade

Especificaçoes videochamadas em ultra hd 4k (ate 4096 x 2160 pixels a 30 fps)

uiieocnamaoa em full hd de 1 080p (ate 1920 x 1080 pixels a 30 ou 60 fps)

VideochamaclaemhddeT2Op(ate1280x72opixelsa30,60ou90fps)
conectividade plug-and-play via usb campo de visâo de 90 graus com duas

configuraçoes adicionais (65 e 78 graus)

Foco automático

Tecnologia de conexão. lnfravermelho/USB

Dois microfones onidirecionais integrados com tecnologia de eliminação de ruídos

tecnologia de sensores infravermelhos

óUtrruio, de privacidade externo várias opçôes de íixaçáo' incluindo um clipe e

úort" O" tripé suporta diversos tipos de conexão' incluindo usb 2 0 tipo a e usb

Web Cam

3.0tipoAeC
Peso: 336 gramas (no mínimo)

5
1

Unidades

PÁGINA

Painel LED

Nome do Prod uto P5

Pixel Pitch 5mm

Configuração de LED SMD 2727

Densidade de pixels (/ nl) 40000

Resolução do Módulo (pontos) 64x32

Tamanho do Módulo (mm) 320x160x17

Tamanho do gabinete (mm) 960x640x135

Temperatura da Cor 9500K

Modo de condução Corrente constante

Modo de digitalização L/8

Drive lC SM lClM 815124

Brilho >5000cd / ni

Ambiente Exterior

Melhor distância de visualização 25m

Taxa de atualização >960H2

Ângulo de visão í 120 "

Tensão oPeracional DC5V t 10%

Faixa de brilho ajustável 0 a 255 ajustável

ô
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Produto Unidades
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Multicabo
20 metros

26 vias

20 canon
6 P10

9

Cabo extensor USB

USB 2.0

Para Web Cam Full HD Ativo Blindado

Tamanho. 15 metros
10 3

Conexáo. unra ponta macho e outra ponta fêmea

Cabo extensor USB

USB2O
Para Web Cam Full HD Ativo Blindado

Tamanho: 20 metros
11

nta fêmea

3

Conexão. unra ponta macho e outra

USB 3.0

N" Portas: 7

Botão: on/off

4

USB

ue ra

volume e do conteúdo do áudio)

113

Potência nominal de saída 5W RMS

Resposta de frequência 80 Hz a 20 KHz (-6dB)

Faixa de sintonia FM 76 MHz - 108 MHz (varia de acordo com o país)

Relação sinal/ruído > 80 dB

Tipo da bateria Polímero íon-lítio 9,075 Wh

Tempo de carga da bateria 3.5 horas (5 V, 0,9 A)

Entrada de carregamento 5 V, 1,,2 A

Tempo de reprodução de música até 12 horas para rádio (dependendo do nível de

Itens

L
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Caixa Ativá
Modelo: 12A

Cor: Black

Voltagem: IOOV 1240
Tipos de alto-fa lante: Woofer
Tipos de filtros do alto-falante: Ativo
Resposta mÍnirna em frequência - Resposta máxima em frequência:50 Hz - 20 kHz

Conectores de entrada: XLR - P10

Largura x Profundidade x Altura: 35.6 cm x 35,7 cm x 61.9 cm

Peso: L4.49 kg. Modelos de referência. FBT, RCF, QSC

14

Para estúdio bi-amplificado de 2-vias de bass-reflex com woofer cónico de 6.5

Polegadas e tweeter de 1 Polegada no topo, com Resposta de frequência de 43Hz a

30kHz.tr4onitor para estúdio bi-amplificado Woofer cónico de 6.5 Polegadas +

Tweeter Dome de 1 Polegada

Potência de Amplificação: 95 Watts
Controladores de resposta ROOM CONTROL e HIGH TRIM

Resposta em frequência:43H2 - 30kHz

Entradas para cabos XLR e TRS com aceitação de sinais balanceados e não-

bala nceados

Crossover: 2 kHz

Peso: 8.3kg Modelos de referência. Yamaha, RCF, SKP.

2

rvronrloreS oe KeTerecta para e5(uuto

Apresentador 5em Fro de slrds usB:
Alimentação: 1 pilha AAA (Não incluída);

Tipo de Transmissão: Radio Freqüência (2.4 GHz);

Distancia Máxima: 30 metros;
Compatível: PC ou Notebook - Windows: 2000, XP, Vista, 7, 8,1o(para o Windows 8 e

10 a função Dark Screen

Cor: Preto;

Dimensões: 8,89 x 4,4x2,2 cm.

16 1

17 Conector Plugue XLR Macho

18 Conector Plugue XLR Fêmea

19 Conectcr Plugue P10 mono 20

20 Conectcr Plugue P2 estereo 10

1E
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Filma Jora
Caracrc isticas do produto
- Senso, Cmos
- fiileg apixel: 3,28 Íttlpx

- Proc-s;ador de imagem: Digic Dv 4
- Gra,. :.r-'áo Full Hd '1920x1 080p a 60 fps
- Men,rr a flash interna de 16Gb
- Zoorrr Avançado 57x e SuperRange O.l.S.
- Gra,,'::çáo em câmera lenta e rápida
- tela .je roque capacitivo Lcd de 3,0 "
- DesL:c1ue em modo de prioridade
- Conroerrsação de contraluz
- Transnrissão ao vivo para dispositivos Android e iOS
- Mod:.c de referência: Canon HF R80

ProdutoItens

2L
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2

Placa de Captura de Vídeo Usb 2.0 HDMI 4K

Resoluç.,o máxima de entrada de suporte 3840 x 2160 @ 30Hz;

Suport.r esolução máxima de saída 1920 x 1080 @ 30Hz;

Suportc r cores profundas de 8/10/12 bits;

Suport., r inaioria dos softwares de aquisição, como VLC, OBS, Amcap, etc.

Compati/ol com vÍdeo USB e padrão UVC;

Compaií/cl com áudio USB para o padrão UAC;

Sem foij'c de alimentação externa, compacta e portátil.

EspeciÍL:i!ões:

Resolur,.-o HDMI: a entrada máxima pode ser 3840 x 2160 @ 30Hz

Formati oe vídeo de suporte: cor profunda de 8/10/1,2 bits

Formato oe saída de vídeo: YUV, JPEG

Resolu(.io de saída de vídeo: a saída máxima pode ser 1920 x 1080 @ 30Hz

22 3

23 4
Cono,. l es banhados a ouro e protegido contra Elill, RFI e sobrecarga

lndica..c para conectar: DVD Player, Blue-Ray, Player, Receiver, Games,

Noteb-c".. Receptor de TV Digita

Comf.-r.rilidade Resoluçôes: 480i, 480p, 720i,720p,1080i e 1080p

Cabo A.i.r1.:tador Hdmi Femea X Femea Emenda Extensor Conector D Cabo
5

Capa , .:erna em PVC de alta qualidade

Cabo t,Í\41 versão 1 4 com malha e filtro

75 Cabo A.jrirtador Conversor Mini Hdmi Para Hdmi

Cabos l,J,úl 20m

10
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Mesa dt corte para stream

referên:ia Blackrnagic Design ATEM MlNl

A superiície de controle possui botões de controle retroilu min ados, fáceis de

visualizar, para permitir a seleção de entradas da câmera, o controle de transições,

keyers, ,.onfigurações e o DVE. O ATEM Mini possui chaveadores upstream e

downstroam, um chaveador chroma avançado, dois chaveadores lineares / luma, um

chaveac,or de transição DVE, um gerador de padrões e dois geradores de cores.

Tamben, há suporte para media player para preenchimento e imagens principais,

que suprrtam até 20 fotos estáticas nos formatos PNG, TGA, BMP, JPEG e TIFF. A

saída HLMI suporta uma resolução mínima de 1366 x 768 para monitorar seu fluxo.

Ele tami-,ém suporta o Painel de controle do software

Mixer dr'áudio:
O mixer de áudio integrado permite controlar o áudio da cámera e o externo com

ajustes .le nÍvel e precisão de balanceamento em todas as seis entradas de áudio

disponír eis e em dois canais. O mixer possui On / Off / Audio-Follow-Video

selecionáveis cepor canal, além de ter controle de ganho separado por canal,

medição de nível e pico, e novos aprimoramentos de áudio Fairlight, como

comprersor, gate, limitador, seis bandas de EQ paramétrico e controle de ganho

m estre.

Saída dc IVonitor:
A saída .io monitor HDMI permite que você veja suas fontes, gráficos, visualização e

saída de progÍama em uma única tela.

Reprodr.tor de mídia:

Elimine ;eradores de caracteres externos armazenando até 20 arquivos gráficos

RGBA ccm qualidade de transmissão no pool de mídias. O único media player

aparece como Íonte de entrada no seu switcher. Você pode fazer a transição para

gráficos como vídeo em tamanho cheio ou alimentá-los com os manipuladores para

sobrepor o vídeo. Formatos de imagem populares como PNG, TGA, BMP, GlF, JPEG e

TIFF são suportados.

Entrada;:

4 x HDIv I Tipo A

2 x 3,5 r,rnr de Áudio Estéreo Analógico

L x Ethe. net RJ45

Saíd as:

1x HDIl,l

1 x USB lipo C (Computador / Webcam)

Prod utoItens
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Solicitação Licita o 2O2L - Setor Áudio e Vídeo

Formatc s de e ntrad a e vídeo

Vídeo HlMl:
1080p: t,0, 59 94, 50, 30, 29.97, 75, 24, 23.98

1080i: 61,59.94, 50

72Op:6t.:,59.94, 50

Resoluçóes HDMI para computadores:

1080p: 1080p: 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98

1080i: 6-1, 59.94, 50

720p: 6r,59.94, 50

Formatcs de saída de vídeo: 1080p: 60, 59.94, 50, 30,29.91' 25' 24,23'98

Amostragem de vídeo:4: 2: 2 YUV

Precisão de cores: 10 bits

Espaço colorido: Rec. 709

Conversão de espaço de cores: Baseado em hardware, em tempo real

Áudio incorporado: Entrada e saída de 2 canais

Mixer dr, áudio: 6 entradas, 2 canais

ReprodLitor de mídia: 1x jogador com preenchimento e chave

Capacidrde de imagem fixa 20

Suporte ao formato de imagem: PNG, TGA, BMP, GlF, JPEG, TIFF

Keyers:

1x Rio acima

1x Rio a baixo

1 x Cron,a avançado

2xLinei,r/Luma
L x Transição (somente DVE)

Camada;: Até 4

Gerador es

1x Padr.io

2xCor

DVE: 1x borda e sombra Projetada

Resoluç o do Monitor: 1366 x 768 ou superior

*
§
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Suporte ao sistem a operacional:

Apple n,acOS 10.13, 10.14 ou posterior

Windou. s 10

anal

Solicitação Licita ão 2027 - Setor Áudio e Vídeo

Multím.:.ro
Display: L CD 3 U2 Dígitos / 2000 Contagens llumi/Barra Graf.: Não Tensão DC:

ZOOnV i2 't /zjv /200V/600V Tensão AC: 200V/600V Corrente DC:

200uA/l rA/20mA/200mA/ 10A Corrente AC: Não possui Resistência:

O,2kl2k,' -okl2OOk/20M Ohms Temperatura: Não possui Capacitância: Não possui

Frequêr r a: Não possui Duty Cycle: Não possuiTeste Continuidade: Sim (C/D) Auto

Desligar lnto: Não possui Mudança de Faixa: Manual Precisão Básica: 0,50%

Categor..r: CAT ll 600V Dimensões: 138x77 x 38mm

Possui t- ste hFE; - Possui Data Hold; - Manual de lnstruções; - 1 Par de Pontas de

Prova; - lolster Protetor; - 1 Bateria 9V,

Modelo .e referência: ET-1100A MINIPA

-
§
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o 202]- - Setor Áudio e VídeoSolicita ão Licitaçã

Tripé Pr -.issional, cabeça Hidráulica Fluida de 1.97m para 20kg

Ca racter ,: ticas:
. Tripé , :fissional de Vídeo com Cabeça Hidráulica

. Altura .'láxima de 1.97m (197cm), Altura mínima de 90cm e suporta até 20kg

. Botão .l segurança de liberação rápida

. O bot., - especial de segurança da placa de liberação rápida, evita que o

equipar: --nto ca ia acidentalmente
. sistenr : de amortecimento hidráulico, proporciona imaSens panorâmicas de 360"

. Projetr de ajuste de amortecimento hidráulico multi-ângulo

. A cabt ..r adota o projeto de ajuste de amortecimento hidráulico da frente-para-

tráz -90 f 70 tilt, que pode fornecer imagens multi-ângulo.

. Mont.ilêm com Rosca L/4" e3/8" Universal para qualquer equipamento

. os nívtis de bolha profissional do Kingjoy podem a.iudar a manter o disparo estável

para se :..iaptar a diferentes ambientes.
. Bloqu.-l,r de perna estilo fliP
. A fecl . Jura de perna humanizada flip-estilo facilita a operação e força de

travamL-. lo mais forte.
. Espall'.,lor de nível médio
. O desrr rt do difusor de nível intermediário fornece o status de fotografia mais

estável :.rando o tripé é completamente estendido.

. Pés cr... ados conversíveis não derrapantes.

. Acom.. nha Bolsa de TransPorte

4
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\te\, {le .lro \nillt;{icil de 2J canlis

Microfoir; de mesa

O microtr,re gooseneck de 18 polegadas oferece cachimbos intercambiáveis e inclui um anti-

vento de :spuÍ]â e um suporte de flange de travamento para posicionamento seBuro lnclui

alta sen,- .-.lidade e imunidade máxima a zumbidos eletromaSnéticos e interferência de RF'

> Ampla r ,lxa dinâmica e resposta de frequência para reprodução de som precisa em todo o

espectrc .re áudio> Cartuchos intercambiáveis ??fornecem o padrão polar correto para cada

aplicaçã\,, Saída balanceada sem transformador para maior imunidade a ruídos em cabos

longos> . iJntagem anti-choque que fornece mais de 20 dB de isolamento do ruído de

vibraçãc .r supertície> 5uporte de mesa para púlpitos, púlpitos ou superfícies de mesa de

conferêr .:

ShureM....ilSDSMlCROFONECápsula:CondensadorPadrãoPolar:SupercardióideAlmofada:

Nenhuntt itro passa-altas: Nenh umATUAÇÃOAlca nce de frequência: 50 Hz a 17 kHzSPL

máximo. -22,7 dB SPL (1 kHz, 1% THD, carga de 1 q uilohm )lmpedância: 180 Ohms a 1

kHzFaixa finâmica:94 dB (carga de l quilohm)A relação sinal-ruído: 65'0 dB (a I' Pa / 94 dB

5Pt)CON I CTIVlDADEConectores de saída (analógicos): 1 x XLR-de 3 pinosPOTÊNClATensão

operacic .,1: 11a 52 V (alimentação Phanton Power) DIMENSÔESo: O'79xC].!9'75"1 o:

20,07 x t 501,7 mm (Microfone)L: 4,56 x C: 6,38" I L: lO2'1x L: 161'9 mm (Base)Peso:0'82

kg

Produto

Mixer an..lógico 22 canais de alto desempenho com efeitos integrados Pré-a m plificadores de

microfon-,: lconic Soundcraft Ghost com desempenho de ruído ultra-baixo Soundcraft

Sapphyr. L.,ritânico de renome EQ com meia-faixa sweepable por canal Lexicon Effects Engine

corn pr" udas Reverbs, Delays, Chorus e Modulações Limitadores dbx (Compressores de

LonSo A,. nce) em canais de entrada 2-in / 2-out reprodução de áudio USB e gravação

Entrada!,i-ZComutáVeisparaSuitarras,baixoseoutrosinstrumentosHi-PassFiltros(low.
cut) e 46'. Phantom Power em todos os canais de microfone Roteamento de áudio

abrange r.t Soundcraft GB Series Faders suaves de qualidade pÍemium Construção de metal

robrsto ,,,ra qualidade e confiabilidade de construção de tour-grade Fonte de alimentação

universa, terna, BTVOLT lnterface USB Compatibilidade:

PC: Supc i il o Windows 7, Windows 8 e Windows 10'

Mac: Sutt r'ta Mac OS 10 7.x Leão através de 10 11 x El Capitan

Marca d.' ,eferência: Soundcraft, Yamaha, Machie'

25
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Câmera para registro fotográfico e/ou de vídeo

Sensor de lnagem
Tipo CMOS de 22.3 mm x 14.8 mm

Pixels Etêtivos Aprox. 32.5 MP
Total pixels Aprox. 14..1 MP
Relaçào de aspecto l:2
Filtro " Low-Pass" lncorporado/Íixo
Limpeza do Sensor Sistema de limpeza integrado EOS

Tipo do Filtro de Cores Cor primária

Processador de imagem
Tipo DICIC 8

ObjetiYâ
Encaixe da obietiYa EFi EF-S

Distância Focal Equivalente a l.6x da distância focal da objetiva

Estabilizaçào ile lmagem Estabilizador ótico de imagen em objetivas compatíveis. Filme: Movie Digital

tS

Focagem
Tipo
Atraves do visor ótico:
TTL-CT-SIR com um sensor CMOS
Atrayés da Visualização direta no ecrà LCD;

Sistema Dual Pixel CMOS AF. Pixels de deteçâo de Íàse incorporados no sensor de imagem

Sistemâ/Ponlos AF
,15 pontos AF tipo cruzado
(45 pontos AF tlpo c Íüzado f15.6.27 pontos fl8 [9 de tipo cruzado], o ponto central é f/2.8 e f/5.6 de tipo

cruzado duplo)
Intervalo de funcionamento AF
EV -3 l8 (a 23 'C e ISO 100)

Modos AF
Al Focus
One Shol
AI Servo
Seleção de Ponto AF
Seleçào automática: AF de 45 pontos

Seleção manual: AF de Ponto único
Seleção manual: AF de Ponto
Seleção ntanual: Al de zona

Seleção manual: AF de zona âmPla

Os ponros AF podem ser selecionados separadamente para disparar na vertical e na horizontal

Visualização do ponto AF selecionâdo
lndicado por urn LCD transntissivo no visor e no ecrã de controlo rápido

AF de prcvisão
Sim. até 8 m

Bloqueio AF
Os pontos AF podem ser selecionados separadamente para disparar na vertical e na horizontal

Luz Auxiliar AF
Disparo intermitente do flash incorporado ou luz emitida por um Speedlite opcional dedicado

Focagem Manual
Selecionárel na objetiva
Vâriação de l-ocâgem
Sim
Microajuste de AF
+/- 20 passos (zoom com definição ampla e à distância)

Aiusta todas as objetivas ao mesmo valor
Ajusta ale 40 objetivas individualmente
Ajustes das ob.jeti\as lentbrados por número de série

Controlo de Exposição
Modos de mediçáo
AtIavés do visor ótico:
Sensor de ntedição RGB+lR de 220 000 pixels

Mediçâo com a área dividida em 216 segmentos ( l8x 12)



Câmera para registro fotográfico e/ou de vídeo

( I ) Mediçào rnatricial (ligada a todos os pontos AF)
(2) Mediçào parcial (àprox. 6.5% do visor)
(l) Mediçào pontual (apro\.2.090 do visor)
(4) Mediçào ponderada conr predominância ao centro

Através da Visualização direta no ecrã LCD:
( I ) Mediçào nlatlicial (184 zonas)
(l) Medição parciitl (apro\.4.5cb do ecrã LCD)
(3) MediÇào pontual (aprox.2,6 % do ecrã LCD)
(,1) Mediçào ponderada com predominância ao centro

lntervalo de Mediçâo
Através do visor ótico:
EV I - 20 (a 23 'C corr obietiva de 50 mm f/1.4 e ISO 100)

Através da Visualizaçào direta no ecrâ LCD:
EV -2 20 (u 2i 'C. ISO 100. medição matricial)
Filme: EV 0 l0 ta ll 'C. ISO 100. rnedição matricial)

Bloquei(,) AE
Automárico: no modo One-shot AF (Disparo único AF), com mediçâo matricial, a exposição é bloqueada

quando o rnotivo e focado.
Manual: utilizando o botão de bloqueio AE nos modos da zona criativa.

Compensação da Exposição
+/-5 EV em increnrentos de l13 ou l/2 pontos (pode ser combinado com AEB).

AEB
2. 1.5 ou 7 disparos -r-3 EV em incrementos de l/3 ou l/2 pontos

Sensibilidade ISO
o ISO autonrático ( 100-25600). 100-25600 (em incrementos de l/3 pontos ou completos)

O ISO pode ser expandido para H: 51200

Durante a gravação de filmes: Auto (100-12800), o ISO 100-12800 (em incrementos de l/3 pontos ou

completos) pode ser expandido para H: 25600

Obturador
Tipo
Obturador de plano tbcal, controlado eletronicamente

Velocidade
30-l/8000 s (incrementos de l/2 ou l/3 pontos), Bulb (intervalo total de velocidade do obturador; o

inleryalo disponivel varia conforme o modo de disparo). Obturador eletrónico de até l/16 000

Balanço de brancos
Tipo
Equilíbrio de bral)cos automático com o sensor de imagem

Deíinições
AWB iPrioridâde de ambiente, Prioridade de branco). Luz de dia, Sombra' Nublado, Tungsténio, Luz

fluorescente trranca. Flash, Personalizado, Definição da Temperatura da Cor.

Compensaçâo de equilíbrio de brancos:
l. Azuli Arnbar + -9

2. Magenta,'Verde +/-9.

Balanço de brâncos personalizado
Sim, pode ser gravada I definiçâo
Variaçâo WB
+/-3 pontos em incrementos de pontos totais
3 imagens enquadradas por libertação do obturador.

Desvio seleçionável AzuliAmbar ou Magenta/Verde.

Visor
Tipo
Pentaplisrna
Coberturâ (VerticBl/Horizontâl)
Aprox. l00qo
Ampliação
Aprox. 0,95x {

Ponto de visão
Aprox.22 mn] (a paflir do centro da ocular da objetiva)
Correção de Dioptrias
-3 â +l m-l (dioptria)



Câmera para registro fotográfico e/ou de vídeo

Ecrã de Foragenl
!i\o (Ecri t-CD fransm issivo )

Espelho
Meio espelho de retorno rápido (transmissão: rácio de reflexo de 40:60, sem obstrução do espelho co

EF 600nn i'4 IS USM ou inferior)
lrformação no Visor
Inf'olnraçôes 

^F: 
pontos AF. confirmaçâo de focagem. modo de seleção da área

lnformaçôes de exposição: velocidade do obturador. valor da abertura. velocidade ISO (sempre visivel),
bloqueio AE. nivel de exposição/compensação, círculo de medição pontual, aviso de exposição, AEB.
lnformações de flash: flash pronto, sincronização a alta velocidade, bloqueio FE, compensação da

exposição do tlash, luz de redução do efeito de olhos vermelhos.
Informaçôes de imagem: informação do cartão. sequência máxima de disparos (visor com 2 dígitos) e

prioridade do torr de destaque (D+).
Informaçôes de composição: grelha, nível eletrónico, rácio de aspeto

Outras inÍornraçÕes: verificaçâo da bateria, símbolo de aviso, deteção de intermitência
Pré-visualizaçáo de profundidade de campo
Sinr. através do botào de pré-v isualização de Protundidade de Campo.

Monitor LCD
Tipo
Ecrà tátil Clcar View ll TFT de ângulo variável com ?,7 cm (3,0"), relaçâo de 3:2. aprox. I 040 000
pontos
Cobertura
Apror. l00or
Ângulo de l isâo (horizontal/vertical)
Aprox 170"
Revestimento
AntimanÇhas
Ajuste do Brilho
Ajustável a um de sete niveis
Opçôes de Visualizaçâo
( l) EcÉ de controlo rápido
(2)DefiniÇões da câmara
(l) Nivel eletrónico
Flash
Flash GN incorporado (lSO 100, metros)
t2
Cobertura do flash incorporâdo
ate uma distância tbcal de l? mm (equivalente a 35 mm: 27 mm)
Tempo de reciclagem do flâsh incorporado
Aprox.3 segtuntlos

Modos
Automático. Flash Manual. Transmissor Speedlite integrado
Sinc X
l/250 s

Compensação da Exposiçilo do Flâsh
+/-3 EV em incrementos de l/2 ou l/3.
Vâriação da Exposiçáo do Flâsh
Sim. com Flash Externo compatível
Bloqueio de Exposição do Flash
S inr
Sincronizaçãrr de Segunda Cortina
Sirr
Base/Terminal para PC
Sim./Não
Compatibilidade do Flash Externo
E-TTL ll conl Speedlites da série EX, suporte de multiflash ótico sem fios
Controlo do Flash Externo
atra!és do ecrii de menu da cânrara

Fotografia
Modos



Câmera para registro fotográfico e/ou de vídeo

Cena intcligenre auto 1tôtogratias e lllmes). Criativo auro. SCN (Rerrato, Paisagem. Grande plano,
Desporlo. Rctrato notumo. Cena Not. Po(átil. Contr Contraluz HDR. Comida. Crianças. Luz de ve
Fotogratir ele grupo. Panning). Filtros criativos. Programa AE. Prioridade ao obturador AE. Priorid
abertura AE. N,lanual (fbtografias e tihres), Bulb. Personalizado l. Personalizado 2

Estilos tle inragem
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Auto. Standard. Retrato. Paisagem, Ponnenores, Neutro, Fiel, Monocromático, Definido pelo utilizador
(x3)
Espaço de Cores
sRGB e Adobe RGB
Processamento de Imâgem
Prioridade às altas-luzes (normal e melhorado)
Otirnizador de. iluminação automático (4 deÍinições)
Otimizador da lcnte digital
Reduçâo de ruido de longa exposição
Redução de ruido em sensibilidades ISO elevadas (4 definições)
Reduçào dr'r'uido ern disparos múltiplos
Corrcçào tlLrtorniitica da ilurninação periférica da objetiva e Coneção abenação cromática
Auxilial cri,rt ir o
Filtros criati\os (P B granulado. Íbco Suave. efeito Olho de peixe. et'eito Pintura a Água. efeiro Câmara
de brincar. etêito Miniatura. Arte HDR vívido, Ane HDR negrito. Arte HDR relevo, Arte HDR nonnal)
Exposiçào rnúltipla
Processamento de imagens RAW - apenas durante a reproduçâo de imagens
Redirnensional para M ou Sl, 32
Modos de avanço
Unico. continuo L. contínuo H. temporizador (continuo, panning contínuo,2 s + remoto, l0 s + remoto),
disparo único silencioso. disparo contínuo silencioso r
Dispsro contiÍluo
Máx. Aprox. I0 Í'ps. (velocidade mantida para 58 JPEG e 25 RAW com cartão UHS-ll)
Máx. Visualizaçào direta Aprox. I I fos. com One-Shot AF, 7 fps com Servo AF É 7

lntervalómelro
lncorporado. núrllero de fotografias selecionável de I a 99 ou ilimitado. Temporizador de "Bulb" possível
Modo Visrâlização Diretâ
Tipo
Visol elt'trónico conr sensor de imagenr
Coberlura
Apro\. 100u0 (nil horizontal e na verlical)
Tara de f0togrâmâs
59.94 tps
Focageur
Focagem nanual (ampliar a imagem 5x ou l0x em qualquer ponto do ecÍã)
Focagern automàtica: Dual Pixel CMOS AF (acompanhamento e deteção de rosto AF, AF de olhos,
FleriZone Multi. FlexiZone - Single), ajuste da sensibilidade de acompanhamento (-2 a +2),
acompanhamenlo da aceleração (-2 a +2), comutaçào automática de ponto AF (0 a +2)
Mediçãr-r
Mediçâo matricial em tempo real com sensor de imagem.
Medição nratricial, medição parcial, medição pontual, Mediçâo ponderada com predominância ao centro.
Opções de Visuâlização
Sobreposição de grelha (x3), histograma, nível eletrónico,
Tipo de ficheiro
Tipo de fotogrâna
JPEG: Fina. Norrlal (cornpativel com Exif 2.-i l)/Design rule for Camera File system (2.0),
RAW: RAW (Cl{-.i l'1 bits). CRAW (RAW compacto)
coupativei conr Fornrato de Ordenr de lrnpressão Digital IDPOF] Versão L I

Cravação simultâneâ RAW+JPEG
Sim. todas as combinações possíveis de RAW + JPEG,
'fâmânho da lmagem
RAW: (i :2) 6960 \ 4640. (4:3) 6 | 60 x 4640, ( I 6:9) 6960 x 3904. ( I : 1 ) 4640x 4640
JPEC 3:l (L)ó960 x 4640, (M) 4800 x 3200, (Sl) 3472 x 2320, (S2) 2400 x 1600
JPEC,I:l (l-) 6160 x 4640. (M) 4256 x 3200 (SI ) 3072 x 2320 (S2) 2 I l2 x 1600
JPEC ló:9 (L)ó960 x i904. (M) 4800 x 2688 (Sl) 1472 x 1952 (S2) 2400 x 1344



Câmera para registro fotográfico e/ou de vídeo

JPE(l ( I : I ) (L ) 1610 r 46'10. (M) i200 r 3200. (S I ) 2300 x 2300 (52) 1600 x 1600

Procçssi1lrr!'nto dc inra!:ens liAW na cânrara e Iedilnensionamento de intagenr disponiveis duran

reploduçàr,;
'Iipo do t'ilme
Mà+ [Vr(']ec,: MPEG-:I AVC/H.264. Áudio: MPEC-4 AAC-LC (estéreo)]

Formato do Íiiltne
4K l8-10 r I160 (19.97.25 t'Ps) E

Full HD l9l0 r 1080 (119.88. 100.59.94.50.29.97.25 Í!s)!
llD ll80 \ rl0 (5c).9.1: 50 fps)

HDR lelo r 1080 t29.97. 15 f'ps)

I irne-1n1,:e .l K i til0 \ 2 I 60 (:9.97. 25 tps)

Duràção d0 [ ilnle
Duraçàtr nrirrirne,.le lc) mio c 59 s. tanlallho máx. rlo ficheiro: -l cB (se o ticheiro exceder os 4 GB. será

criado urn |lor o licheiro automaticatl]ente. exceto l1o modo de fllllle time-lapsei os cartôes lornlatados gln

exFAl'r:iio tetn lintite de tanlanho de ficheiro)

Pastas
Podeur s.'t'selccionadas L- criadas manualnlente novas pastas

\uor. l:icheiros
( I ) Nulll,'r,lçà,J !!)ns!'uulivil
(l) Re in üio.lrltr)n1.l1ieo
(l ) Rein eio ltrllrlrral
Outras lunsõe\
Matcriais do ( orpo
[.igr de rrlunrrnio ç resina de policarbonato com tlbra de vidto

Peso (só 0 cot'po)
Apro\. l0l g {pirLlrlio ile teste CIPA. incluindo bateria c cafião de memória)

t uuções Pcrsonalizadas
29 lunções persr'rtlalizaiias

Etiqueta de \'lttxdados
Inforrnaçiio soble diteitos de autol do utilizador (pode ser definida na câmara)

Classitic.rçio.lc imagcns (0-5 estrelas)

Painel t.CD / llu rD inação
Sinr Sitl
Rcsislêu!ia ri,igrra/ Poeira
Sinr

AllolI{ii0 d( S(]tll
N àtr

Sensor'(le Orien taçiio I nteligente
Sinr

Zoonl d( rtl)roduçiio
li\ lo\
Folmatos de V isurlizoçâo
( l) llragenr irtricir cotr infbrmação (2 niveis)
(2) lnrag"'nr uni(lr
(-l)lndicc Lle l inritlLens
(J) lndic!'de t) irnagens
(5) indice de 36 irrtagens
(6) indice de l(]tl inlagens
(7 ) \'isor clc srtlto

(8)Ediç.io d. lllrne
Aprescll lâçito
Seleçio Jr irnigcns l'odrls as itnagens. por Data. Pasta. Fillnes. Fotografias Proteção
'lün1po !:e teptoJttçào: I I i 5 l0 l0 legundos

Rc'l]elir ig.r.lo .i('iliSrdo
Musiua rle lLrnc[r: lignda desligada

Etéiro clt tra.siçii.:bcsligado. Deslizar l. Deslizarf. Desvanecer l. Desvanecer2 Deslanecerl

H i§(ognr nlil
Brilho: sinr
RC U: sirn

Alerta Dcstaquc

.!M_
PÁGINA

N
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Sim
Elim inaçâo dc I mâgens/Proteçâo
Apagar: irnag.r.nr única, selecionar intervalo, todas as imagens na pasta, todas as imagens no cartão
Proteçào: irnagern única. selecionar intervalo, (odas as imagens na pasta, todas as imagens num cart

Categorias de Menu
( I ) Menu de disparo (x6)
(2) MenLr de repiodução (x4)
(3) Menu da Íirnção sem fios
(4) MenLr de conÍiguração (x5)
(5) Menrr de funções personalizadas
(6) O meu rnenu

ldiomas dtl Meru
29 idionras
lnglês. alenrào. iiancês, neerlandês, dinamarquês, português, finlandês, italiano, norueguês, sueco,

espanhol. grego. russo. polaco, checo, húngaro, vietnamita, hindi, romeno, ucraniano, turco, ârabe.

tailandês. chinês simplificado, chinês tradicional. coreano, malaio, indonésio ejaponês
Alualiz ção de l.irmware
Atualizaçào pus:ir el pelo utilizador.
Interface
C0nl pul ado r
USB Mi.ro-B
Cabo de intertàce IFC-600PCU
wi-Fi
LAN sen) fios (lEEE802.l I b/g/n), (apenas 2.4 GHz, l-ll canais)

Segurança Wi-Fi
Ponto de acesso da câmara: WPA2-PSK com encriptação AES ou aberto

lnfraestrutura: chave partilhada, com encriptação WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK com encriptação

TKIP/AUS ou abeÍta
Bluetooth
Bluetoolh@ (cirracteristicas técnicas versão 4.1, tecnologia Bluetooth de baixo consumo de energia) 9

Outro
M inissaida HDMI
A saída YCbCr,l;2:2 de 8 bits através de HDMI para a transmissão de video é possível com ou sem

infomraçôes de disparo.
As opçôes de srida incluem [Com info.], [Saida 4Kllimpa] e [saida FHD/limpa]. Saída HDR de

loroglati.rs pora teler isores contpatíveis
Microtbr)e e\lerno (rninitomada estéreo de 3.5 mm). tomada de auscultadores (minitomada estéreo)

lmpressão Dirrta
Inrpressorirs lbtográticas compactas e impressoras PIxMA com suporte para PictBridge de LAN sem fios

PictBridge
Sinr (atraves de LAN sem fios)
Armâzenamento
Tipo
SD, SDHC, SDXC (compatível com UHS-ll)
Sistema OperâtiYo Suportado
PC e Macintosh
Windo\ar l0/8.1 7 SPI r
Mac OS X 10.1.1/ 10.13/ 10.12

Softwâre
Processxmento de lmagem
Digital Photo Plofessional 4
DPP Express
Outro
Picture St) lc [d iloÍ.
EOS Utilir\.
Image Tünsfer Utility
Picture St) le Editor
Aplicaçào Carnera Connect disponivel para dispositivos iOS e Android com o sistema operatiYo iOS I1.4
(ou postelior) ou Arrdroid 5.0 (ou posterior)
Fonte de âlimentação
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Câmera para registro fotográfico e/ou de vídeo

Pilhas
Baterla rle rii-r Jt'litio recarregátel LP-E6N (fbnrecida). incorporada para data e deUniçôes
Vida út il dr bateria
.{|ro\ ; rl)0 1] ll (1. At-.500,. l-E 509")!
À|ro\. iluo r ir ll C. Àt 500". FE,ioc,o)
lndicatlor de pilhas
6 n ileis pelcentagerl
Pou pança de errergià
Desliga-se ro llrn de l. 2. ,1, 8. l5 ou i0 nrinutos.
Acessóri0s
Visor
APoio Lr. u lur LI;
[:rcrire Ju holr'.rthu lrb. objetira dc a-juste dióptlico selic Ir
[:rtensot di, ocLri.tI l P-t:X l5
Atnplriie rdor Nl(i-Eb
Visol angrrlar (
Estoj o

Estojo ern pele lr Hl l-L
'l rnnsnlissor dc ficheiros sem fios
'I rrrusnri::iio \À r-Fi incorporada
A Íuncionalidadc Bluerooth na aplicação canre|a connect requer que o dispositivo inteligente esteja
equiprdc, conr Bluelooth versão 4.0 (ou posterior). Também requer que o dispositivo inteligente utilize o
sistenra opelariro iOS I l.;l (ou posterior) ou Android 5.0 (ou posterior).
Obj et ivâs
Todas as objetivas EF e EF-S
Flâsh
90EX. 220EX. 270EX,270EX lt, EL-100, 320EX, 420EX, 43oEX, 430EX lt, 43oEX IÍt_RT, 470EX_AI,
5508X. 580EX. 580EX ll, 600EX, 600EX-RT, Macro-Ring-Lite MR-t4EX tt, Macro Twin Lite MT-
248X. J |ansnrissor Speedlite ST-E2. Transmissor Speedlite ST-E3-RT
Punho de Bateria
BC-E I.I
Telecomando
Telccomando R5-60E3. telecomando RC-6, telecomando BR-E l, telecomando com temporizador TC-
80N3 apenas quando utilizado com o adaptador de telecomando RA-E3
Outn,
MicroÍbne estérco direcional DM-El
Receror dc CPS CP-E2
Correia de pulso t2
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MANIFESTAçÃO DO SETOR DE ÁUDIO E VíDEO

Em atenção ao Despacho do Setor de Licitações da Câmara Municipal de Santarém, no

que tange ao procedimento licitatório para aquisição de materiais de áudio e vídeo, após análise

da proposta de readequação da planilha de itens, manifestamo-nos íavoráveis ao proposto,

porém, solicitamos que a inclusão de 04 ws, com as especificações anexo, substituindo o Painel

de LED previsto incialmente. Assim como, também, substituir o item "WebCam 4K" por WebCam

Full HD.

Santarém/PA,06 de julho de 2021

RUIMERSON SANTOS VILASBOAS

Responsável pelo Setor de Áudio e Vídeo

fu"**r* l* {;L"»n'



lnformações técnicas

SMART TV LED UHD 4K com no mínimo 75".

Especificações mínimas da Tela:

Tela mínima: 75".

Resolução: 4K (3.840 x 2.160).

Frequência: 60H2.

Especificações mínimas de áudio:

Potência (RMS): 20W.

Especifi cações mínimas de conectividade:

HDMI:3.

USB: 2.

Bluetooth: Sim.

Wi Fi: Sim.

Especificações mínimas de Design:

Design: Slim.

Bordas: lnfinitas.

Cor: Preto.

Especificações mínimas de alimentação:

Alimentação de Energia: 50/60H2.

Consumo de energia (Máximo): 320W.

Produto deve possuir controle remoto único com baterias incluídas

Produto deve possuir garantia mínima de 12 meses'
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O equipamento solicitado é uma Canon DSLR EOS 90D' equipamento profrssional E

considerada a melhor câmera DSLR com sensor cropado do mercado Possui as

CÂrrlna MUNIcIPAL DE SANTAREM

seguintes esPecificações :

processador digic 8;

bateria dura até 1.300 fotografias em condições normais de pressão e tempeÍatura;

tira até 10 fotos PoÍ segundo;

ISO chega até 25.600;

possui 45 pontos de auto foco cruzados bem precisos;

o auto fôco rastreia o rosto e os olhos;

função estabilização eletrônica de imagem e vídeo;

função timeJaP

entrada para microfone e

-l=*--
Rua Dr. AnYsio Chaves, 1001 , Aeroporto Velho

CEP. 68005-290-santarém-Pará
l-,-mail : canraladesantarem(z? gmail'cotn S te www. santarem.Pa.les.b{

JW

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Memorando 02212021

Santarém,02 de agosto de 2021'

O Departamento de Comunicação da Câmara Municipal de Santarém' responsável'

dentre outros serviços, pela produção de vídeos e imagens fotográficas' solicita a

compra da máquina Canon DSLR EOS 90D O objetivo da compra é a prestação de um

serviço de qualidade aos 21 vereadores da Casa Legislativa' bem como das Comissões

Permanentes, Presidência e Vice-Presidência' assim como demais serviços necessários a

outros setores.

Atualmente, a câmara Municipal de Santarém não dispõe de um equipamento

proÍissional para produção de fotos e vídeos' embora o departamento tenha profissional

habilitado para manuseio desse tipo de equipamento' o que acarreta em um serviço

semiprofissional pela falta da máquina adequada nas mãos profissionais' o que não

atende, poÍtanto, a contento às necessidades e demandas do setor e' consequentemente'

da instituição.
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cÂrulna MUNICIPAL DE sANTAREM

saída para fone ouvido;

câmera selada que evita a entrada de poeira e toma resistente à unidade;

durabilidade de 7 a 10 anos;

encaixe da objetiva (lentes)l

EF-S (sensor APS-C croPado)

EF (sensor Íull-frame)

Atém disso, tem excelente qualidade de imagem, excelente foco para vídeo' gravação de

vídeo em 4K. 30 e 24 quadros por segundos, sem CROP Adicional' Por ser resistente à

umidade e à poeira, atende às necessidades do clima do município' Como é um

equipamento pequeno e leve é prático, pode ser transportado e usado em viagens para

interior (regiões de rios e planalto), viagens que são realizadas com frequência pelos

parlamentares, em sessões itinerantes ou reuniões comunitarias'

Por conta das qualidades, especificações, durabilidade longa e valor' entendemos que

este equipamento atende de forma completa às necessidades para os trabalhos

Segue em anexo una matéria produzida pela revista Terra que comprova as qualidades

do equipamento.

K,-.#t

Rua Dr. Anysio Chaves' 1001, Aeroporto Velho

CEP. 68005-290 - Santarém - Pará

É--"if, ."-"t^a.."", Site: www'santarem'pa leg br
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desenvolvidos Por este setor.



Canon 90D é considerada a melhor câmera
avançada do mundo
Maior prêmio mundial de fotografia, o TIPA WORLD AWARDS elege
ontem (13) as melhores câmeras, lentes e acessónbs fotográficos.

15 abt202111h43
I atualizado em 161412020 às 11h48

Compartilhar
ver comêntários

O ano começou forte para íabricante japonesa. Grande vencedora do

TIPA WORLD AWARDS 2020, a Canon ganhou destaque se saindo

vitoriosa em cinco categorias, dentre eles, a de melhor câmera DSLR

avançada com o lançamento do ano, a Canon 90D, e o de melhor

câmera DSLR profissional com a Canon EOS-1D X Mark lll.

O destaque sem dúvida fica por conta da Canon 90D, que foi lançada

este ano e era tida como o mais aguardado lançamento da fabricante,

pois não havia atualização do seu modelo antecessor desde 2016 e,

portanto, era a câmera de grande aposta da Canon para manter forte

o segmento de câmeras DSLR frente ao crescimento em vendas dos

modelos mirrorless.
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PUALICIOADE

Na palavra dos jurados da premiação, "a Canon EOS gOD e u a
J»

câmera rápida, versátil e impressionante, com forte apelo ao us
tr
áfl 1?êíâu

da DSLR que deseja ter a mais recente tecnologia na câmera. Com
um sensor APS-C de 32,5lVP de alta resolução, AF Dual pixel,

captura de fotos a 10 qps e captura de vÍdeo 4K / 30p, é o
companheiro perfeito para os amantes de viagens, família, esportes
ou paisagens. A câmera também possui excelente processamento

Raw, duração muito boa da bateria e conectividade Wi-Fi e Bluetooth"
Por todos esses quesitos, a Canon EOS 90D sem dúvidas
surpreende.

Além dos prêmios mencionados, a Canon saiu vitoriosas nas

categorias, melhor lente zoom mirrorless com a RF T0-2O0mmllZ.BL
lS USNI, melhor lente de retrato profissional com a RF 85mm f/1 .2

USIV DS e melhor câmera para vlog com a câmera Powershot G7X
ttlark lll.

Para Susie Donaldson, diretora de marketing da Canon Europa diz: "A
Canon viveu um ano fantástico em lançamentos (...) Esta premiação

atesta o compromisso continuo da empresa em oferecer soluções que

u ltrapassam barreiras e fortalecem os fotógrafos, independentemente
do seu nÍvel de conhecimento".

Website: http.//www.vixus.com. br
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