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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

 

 

PROCESSO: 23070.001966/2016-10  

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 42/2016 – SRP  

 

AQUISIÇAO E O FORNECIMENTO PARCELADOS DE PROJETORES DE 

MULTIMÍDIA 

 

VALIDADE DA ATA: 22/08/2016 – 21/08/2017 

 

 

Locais de Entrega: 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

Departamento de Material e Patrimônio – DMP/UFG, localizado no 

Campus II – Samambaia, Goiânia – Goiás, CEP 746791-300, Telefones: 

(62) 3521- 1015/1048/1102. 

Regional Aparecida: Rua Mucuri, s/n área 3, Setor Conde dos Arcos, 

Aparecida de Goiânia – GO. CEP: 74968-755 (subsolo) – Instalações 

cedidas pela UEG – Unidade de Aparecida de Goiânia para uso da 

Universidade Federal de Goiás. 

Regional Jataí: Unidade Riachuelo – Rua Riachuelo n 1530 setor 

Samuel Graham,CEP.: 75804-020 Jataí-GO, fone: (64) 3606-8104/3606-

8106.  

Regional Catalão: Av: Dr Lamartine Pinto de Avelar, 1120, Setor 

Universitário, Catalão Goiás – CEP. 75704-020, telefones (64) 3441-5370 / 

(64) 3441-5300. 

 

 

00.343.654/0001-18 - KONA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP 

Telefone: (34) 3312-3874 / 3076-5528 
E-mail: contato@vivitek.com.br / lcauhi@hotmail.com 
Responsável: LEONARDO CAUHI DE OLIVEIRA 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

Valor Global 
 

2 PROJETOR 
MULTIMÍDIA 

Unidade 105 R$ 7.690,0000 R$ 807.450,0000  

Marca: VIVITEK 
Fabricante: VIVITEK CORPORATION 
Modelo / Versão: D756USTi / 2016 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  

PROJETOR INTERATIVO MULTIMÍDIA DE ULTRA-CURTA DISTÂNCIA: 

Tecnologia e imagem: – O equipamento deverá possuir sistema de projeção com tecnologia 3LCD 
ou DLP; – O equipamento deverá possuir, no mínimo, 2700 Lumens em luz COLORIDA. – O 
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equipamento deverá possuir resolução nativa WXGA (1280 x 800); – O equipamento deverá 
suportar Aspecto de Imagem padrão de 16:10, devendo suportar também o aspecto 4:3 ou 16:9; 
– Durabilidade de Lâmpada: mínima de 5.000 horas no modo normal ou alto brilho e podendo ser 
estendida a 10.000 horas no modo econômico ou baixo brilho; – Potência máxima da lâmpada de 
220W e Consumo de Energia máximo de 350W em modo normal ou em uso e, não superior a 
0.5W em Standby; – O equipamento deverá possuir Contraste mínimo de 3000:1; – O 
equipamento deverá permitir a projeção de 80" a uma distância MÁXIMA de 40 centímetros da 
superfície de projeção; – O equipamento deverá possuir compatibilidade com os seguintes sinais 
de entrada: NTSC, PAL, SECAM, SDTV: 480i, 480p, 576i e 576p, HDTV: 720p, 1080i e 1080p; – 
Permitir a Relação de Zoom Digital de, no mínimo, 1.35x. 
 
Interatividade e ajustes: – O equipamento deverá permitir, a interatividade sobre a imagem 

projetada, através do uso de Caneta(s) e sem a necessidade de uso de lousa/manta sensitiva ou 
algum outro hardware equivalente/similar adicional para que o recurso de interatividade funcione; 
– O equipamento deverá vir acompanhado de, no mínimo, duas (02) Canetas Interativas que 
possam ser utilizadas simultaneamente para o uso do recurso de interatividade sobre a imagem 
projetada; – O equipamento deverá permitir, a interatividade sobre a imagem projetada, com até 
2 usuários simultâneos, sem a necessidade de uma lousa/manta sensitiva ou algum outro 
hardware equivalente/similar adicional para que o recurso de interatividade funcione; – O 
equipamento deverá permitir a projeção sem fio de imagens oriundas de Tablets e Smartphones 
(Android e iOS) via Wi-Fi. – O equipamento deverá permitir o ajuste do efeito trapézio (Keystone) 
VERTICAL e HORIZONTAL de, no mínimo, +/ – 3 graus; – Deve possuir logotipo de inicialização 
personalizável de tal forma que se permita trocar o logotipo ou a imagem padrão da inicialização 
do projetor para outro logotipo ou imagem desejável. 

 
Painel de Conexões: O equipamento deverá possuir os seguintes Conectores de Entrada: – 
Computador: VGA D-sub 15 PIN x2 – Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1 – HDMI x2 sendo uma 
delas com suporte ao protocolo MHL – S-Vídeo: Mini DIN x1 – Áudio: (RCA (Branco-Vermelho) 
e/ou Mini Jack) x1 – USB Tipo A x1 – USB Tipo B x1 – Possuir conector para Rede cabeada: 
Ethernet 10/100 (RJ- 45) – O equipamento deverá permitir o uso de dispositivo (interno) para 
conexão de rede sem fio Wireless IEEE 802.11 b/g/n, do próprio fabricante do equipamento – 
Conector para Microfone x1 
O equipamento deverá possuir os seguintes Conectores de Saída: – Saída de Vídeo (para 
monitor): D-sub 15 PIN x1 dedicada ou compartilhada com1 das interfaces VGA (D-Sub 15 PIN) 
de entrada; – Áudio: (RCA e/ou Mini Jack) x1; – Alto falante integrado com potência mínima de 

16 W. 
 
Cabos e acessórios: – O equipamento deverá acompanhar suporte para instalação / fixação na 
parede; – O equipamento deverá ser fornecido com um (01) cabo de força/alimentação elétrica 
tripolar de, no mínimo, 1,8 metros de cumprimento; – O equipamento deverá ser fornecido com 
um (01) cabo VGA; – O equipamento deverá ser fornecido com um cabo USB de, no mínimo, 4 
metros de cumprimento; – O equipamento deverá vir acompanhado de Controle Remoto que 
possua botões que permitam efetuar busca de diferentes fontes de vídeo do projetor através de 
um único botão, que permitam o ajuste do Zoom Digital de uma imagem projetada, que permitam 
aumentar e diminuir o volume do projetor, que permita ativar um pointer na tela projetada para 
efetuar destaque de informações apresentadas e que permita ser utilizado como controle do 
pointer em função de mouse. O Controle Remoto deverá vir acompanhado com, no mínimo, um 

jogo de pilhas AA ou AAA, ou bateria (quando aplicável), essenciais para o ideal funcionamento do 
mesmo com o equipamento após a instalação; – O equipamento deverá vir acompanhado de, no 
mínimo, duas (02) Canetas para uso do recurso de Interatividade; As Canetas Interativas deverão 
vir acompanhadas com, no mínimo, um jogo de pilhas AA ou AAA, ou bateria (quando aplicável), 
essenciais para o ideal funcionamento das mesmas com o equipamento após a instalação. – O 
equipamento deverá acompanhar estojo de plástico rígido e resistente a quedas para acomodação 
das Canetas Interativas, quando essas não estiverem em uso, que possua o sistema de fixação 
em superfícies metálicas através de sistema de ímã. 
 
Drivers, softwares e documentação: – O equipamento deverá ser compatível e possuir softwares 
do próprio fabricante para, no mínimo, os seguintes Sistemas Operacionais: Windows 8, Windows 
7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 e Mac OS 10.5 ao 10.9; – O equipamento deverá 

possuir software de interatividade do próprio fabricante do equipamento, com licença de uso 
ilimitada, e permitir que tal recurso seja usado através da imagem projetada em superfície rígida 
e sem a necessidade de uma lousa/manta sensitiva ou algum outro hardware equivalente/similar 
adicional para que o recurso de interatividade funcione; – O equipamento deverá acompanhar 
software com licença de uso ilimitada do próprio fabricante que permita o monitoramento do 
projetor através da rede, bem como ligar/desligar o produto, alternar o sinal de diferentes fontes 
de vídeo do projetor através da rede, realizar acompanhamento do funcionamento dos projetores 
conectados à rede através de interface gráfica amigável e que apresente ícones para diferentes 
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tipos de alertas, configurar a função de avisos por e- mail para o administrador, sobre produtos 
que apresentarem problemas para ações corretivas, criação de grupos de equipamentos para 
melhor gerenciamento. O software deverá permitir o gerenciamento remoto via navegador Web 
através de dispositivos que estejam conectados na mesma rede do projetor; – O equipamento 
deverá acompanhar software com licença de uso ilimitada do próprio fabricante que permita a 
projeção de imagens de computadores (PCs e Notebooks) conectados à mesma rede do projetor. 
O software ainda deverá permitir que os usuários busquem os projetores disponíveis na rede, 
escolha o de sua preferência e inicie a projeção do conteúdo, bem como possuir interface de 
controle para o usuário buscar conteúdo de diferentes fontes de vídeo conectadas ao projetor para 
exibição das imagens; – O software de interatividade que será fornecido pelo fabricante do 
equipamento deverá permitir a gravação de vídeos no formato .mp4 ou .avi – O equipamento 
deverá permitir a conexão de até 50 dispositivos Windows, Mac, iOS ou Android, via rede cabeada 

ou sem fio, no qual o moderador/administrador do software poderá escolher/selecionar e projetar 
simultaneamente imagens de até quatro dispositivos diferentes; – Deve oferecer, para cada 
equipamento individualmente, Guia de Instalação, necessário à instalação rápida do equipamento, 
em idioma Português do Brasil; – Deve oferecer, para cada equipamento individualmente, Manual 
do Usuário, necessário à instalação, operação e pequenas intervenções no equipamento, em 
idioma Português do Brasil. 
 
Dispositivos de segurança: – O equipamento deverá possuir orifício para Trava Kensington; – O 
equipamento deverá possuir Proteção por Senha. 
Outros: – O equipamento deverá ser fornecido com peso máximo de 10 kg, excluindo o suporte 
de fixação. – O equipamento deverá possuir Tensão de Alimentação de Entrada Bivolt: 110V ~ 
220V, ± 10%, 50/60 Hz com ajuste automático de tensão.  – O equipamento deverá estar de 

acordo com as seguintes normas: – O equipamento deverá estar de acordo e serem fornecidos 
equipamentos conforme norma NBR 14136:2002, lei nº 11.337 de 26 de julho de 2006 e 
resolução CONMETRO nº 02, de 06 de setembro de 2007 publicado no D.O.U 14.09.2009; – O 
equipamento deve atender a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances), em 
conformidade com a IN01 de 19/01/2010 da SLTI/MP (TI Verde), quanto a não utilização de 
substâncias nocivas ao Meio Ambiente ou deve ser apresentada comprovação técnica 
demonstrando que o equipamento não é fabricado utilizando substâncias nocivas ao Meio 
Ambiente como cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Cr(VI)), bifenilos polibromados 
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) e chumbo (Pb).  
 
Condições de garantia: – Garantia de 36 (trinta e seis) meses ON-SITE para o equipamento e 90 
(noventa) dias ON-SITE para a lâmpada, dada pelo fabricante dos equipamentos; – Caso a 

licitante não seja fabricante dos produtos, deverão garantir através de declaração do fabricante, 
assinada e com firma reconhecida em cartório, que prestará a garantia pelo período e tipo 
estipulado neste edital, e indicar pelo menos uma assistência técnica autorizada no estado que 
entregar os equipamentos ofertados, assim como nos outros Estados onde serão instaladas a 
solução interativa. 

 

 

 

  

62.517.297/0001-14 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA 
Telefone: (16) 3951-9030 
E-mail: licitacao@tes.com.br 
Responsável: FRANCISCO DE PAULO VIEIRA BORBA 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

Valor Global 
 

1 PROJETOR 
MULTIMÍDIA 

Unidade 525 R$ 
3.660,0000 

R$ 
1.921.500,0000 

 

Marca: EPSON 
Fabricante: EPSON 
Modelo / Versão: POWERLITE W32+  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  

Especificações gerais: W32+ 
 
Código do produto: V11H721024 
Tecnologia de projeção: Tecnologia Epson 3 LCD de 3 chips 
Método de projeção: Montagem frontal / retroprojeção / pendurado do teto 
Método de impulsão: Matriz ativa TFT de poli-silício 
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Número de pixels: 1.024.000 pontos (1280 x 800) x 3 
Brilho em cores2: 3.200 lúmens 
Brilho em branco2: 3.200 lúmens 
Aspecto: 16:10 
Resolução nativa: 1280 x 800 (WXGA) 
Tipo de lâmpada: 200 W UHE 
Vida útil da lâmpada3: Até 10.000 horas (Modo Eco); Até 5.000 horas (Modo Normal) 
 
Lente de projeção 
Tipo: Foco manual 
Número F: 1.58 - 1.72 
Distância focal: 16.9 mm - 20.28 mm 

Zoom: 1.0 - 1.2 
 
Outros 
Sinal de vídeo analógico: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM 
Sinal de vídeo digital: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p 
 
Interfaces 
HDMI: HDMI x 1 
Vídeo do computador / componente: D-sub 15 pin x 1 
S-Vídeo: Mini DIN x 1 
Vídeo composto: RCA (Amarelo) x 1 
Entrada de áudio: RCA x 2 (L e R) 

Módulo Wireless: Integrado 
USB tipo A x 1: Memória USB; Wireless e câmara de documentos 
USB tipo B x 1: USB Plug'n Play 3 em 1 (USB, Mouse, Controle) 
Especificação Wireless: EEE 802.11b: 11 Mbps - IEEE 802.11g: 54 Mbps 
(velocidade): - IEEE 802.11n: 130 Mbps 
 
Outros 
Alto falantes: 2W (Mono) 
Temperatura de operação: 5 a 35 °C (41 a 95 °F) 
Voltagem da fonte de alimentação: 100 - 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC 
Consumo de energia: 291 W (Modo normal) 214 W (Modo Eco) 

Ruído do ventilador: 37 dB (Modo normal) 28 W (Modo Eco) 
Segurança: Trava de segurança tipo Kensington®, cadeado, barra de ¬fixação de segurança 
Dimensões (L x P x A): 29.7 cm x 23.4 cm x 8.2 cm 
Peso: 2.4 kg 
UPC: 0 10343 92160 3 
 
Acessórios 
Lâmpada de substituição: V13H010L88 
Filtro de substituição: V13H134A32 
Chave LAN Wireless: V12H731P02 
Chave USB Quick Wireless: V12H005M09 
Mala de transporte: Inclusa 
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