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PREGÃO ELETRÔNICO N. 01/2022 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

Item Descrição/produto Qtd Valor Unit. Valor Total 

01 Sistema de videoconferência Logitech Rally Plus (PN: 960-
001233) 

01 R$ 13.000,00 R$ 13.000,00 

03 Caixa de som Logitech Rally (PN: 960-001230) 01 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 

Quatorze mil e seiscentos reais. R$ 14.600,00 

 
 

PONTO DE ACESSO DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA ATÉ 40 PARTICIPANTES 
DESCRIÇÃO 
a) Equipamento de videoconferência com ponto central viva-voz, câmera, microfones auxiliares, cabos e hub de 

interconexão USB; 
CARACTERÍSTICAS GERAIS 
a) Conectividade USB 2.0/3.0, plug-and-play, e via Bluetooth para realização de chamadas através de 

smartphone ou tablet; 
b) Extensão de, no mínimo, 5m para interligação entre câmera e hub em ambientes maiores; 
CÂMERA 
a) Captura em 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p a 30 quadros por segundo; 
b) Campo de visão de 90º; 
c) Ajuste motorizado no eixo horizontal em 260º e no eixo vertical em 130º, com movimentação silenciosa; 
d) Zoom óptico motorizado de 15x sem perda de qualidade, com movimentação silenciosa; 
e) Acionamento de ajuste horizontal, vertical e zoom pelo controle remoto, com possibilidade de fixação de 

predefinições; 
f) Enquadramento e foco automático de participantes; 
g) Compatibilidade com USB Video Class (UVC); 
h) Base com rosca padrão para fixação em tripé; 
i) Cabo de, no mínimo, 4m para interligação ao conjunto; 
7 MICROFONES AUXILIARES: 
a) Faixa de alcance da captação 4.5 m de diâmetro ou maior; 
b) Sistema de cancelamento de eco acústico e cancelamento de ruídos; 
c) Cada ponto de microfonação auxiliar deve ser do tipo "boundary", deve possuir botão que permita 

interromper a captura de áudio de todo o conjunto (mudo), e cabo de, no mínimo 3 metros; 
d) Resposta de frequência mínima de 90 Hz - 16 kHz, ou mais amplo; 
e) 7 pontos de microfonação, que devem funcionar como um sistema único; 
f) Cada ponto de microfonação deve ter seu próprio conjunto de microfones e deve funcionar de forma 

omnidirecional; 
g) O sistema e os cabeamentos deverão permitir que os quatro pontos de microfonação sejam distribuídos 

sobre mesa retangular, para permitir cobertura de ambientes com até 40 pessoas; 
2 ALTO-FALANTES 
a) Saída de áudio com resposta de frequência: 120Hz – 14KHz, ou mais amplo, e Pressão sonora de saída 

mínima de 95dB SPL ou maior; 
CONTROLE REMOTO: 
a) a) Funções: 

i. Pelo menos, 2 predefinições de posição de câmera, para os ajustes horizontal, vertical e zoom; 
ii. Ajuste horizontal, vertical e zoom da câmera; 
iii. Iniciar e finalizar chamada; 
iv. Controle de volume 

b) Alcance mínimo de 4 metros 
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HUB DE CONEXÃO COM PC E TV 
a) 2 portas HDMI para conexão de telas; 
b) Porta USB para conexão com computador; 
c) 2 portas para conexão e alimentação dos alto-falantes; 
d) Porta para conexão dos microfones. 
e) Porta para conexão da câmera. 
DRIVERS E COMPATIBILIDADE: 
a) Drivers disponíveis para Windows 10 (32 e 64 bits); 
b) Compatível com Microsoft Teams; 
c) Compatibilidade com ZOOM 
OUTRAS CARACTERÍSTICAS: 
a) Fonte de alimentação bivolt automática (110/220v); 
b) Cabo de alimentação de, no mínimo, 3 metros; 
c) Todos os acessórios, fontes e cabos necessários para interligação dos equipamentos, conforme 

especificações acima; 
GARANTIA 
a) Garantia integral de 12 meses. 

 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
 

Impostos Inclusos nos preços, conforme legislação em vigor. 
Validade da proposta 60 dias, conforme edital. 
Prazo de entrega Em até 20 dias, conforme edital. 
Local de entrega Av. Prefeito Osmar Cunha, 260 – Centro - Florianópolis - SC 
Condições de pagamento Em até 15 dias, conforme edital. 
Dados bancários Banco Inter (077), Ag 0001-9, Cc 4.109.638-0 
Garantia (contratual + legal) Total de 24 meses prestada pela Logitech.  

A FLW Negócios e Serviços Eireli se responsabiliza pelos prazos de 
atendimento e solução, cujas condições estão estabelecidas no 
Edital. 

Regularidade fiscal Em cumprimento à legislação tributária, o comprador deve apresentar 
regularidade fiscal perante a secretaria fazendária de seu Estado de 
modo a permitir o faturamento dos produtos por nossa empresa, o 
que não será possível sem esta condição. 

Responsável pela assinatura do contrato Wesly Fugii, CPF 004.138.889-59, RG: 3.081.092 
 
Declaramos ter conhecimento do edital e concordamos com as condições nele estabelecidas. 

 

São José, 14 de janeiro de 2022. 

 

 
 

Wesly Fugii 
Titular Legal 

CPF 004.138.889-59 

 
 


