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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO PRÉVIA 

O Instituto Inspiração Paradesportiva, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Rua 

Cravinhos 88 cj.94 - São Paulo/SP - CEP: 01408-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

24.197.080/0001-85, de acordo com o art. 5º da Resolução SELJ nº 10/2017, torna público o 

edital de chamamento público para a cotação prévia de preços de produtos e serviços para 

o projeto Expansão Inspara, a ser realizado por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. 

O prazo para recebimento das propostas será de 15 (quinze) dias, contados da publicação e 

as propostas deverão ser apresentadas na sede desta entidade ou pelo endereço 

eletrônico compras@esportefinoconsultoria.com.br.  

 

As propostas deverão ser encaminhadas em nome do Instituto Inspiração Paradesportiva é, 

por empresas do ramo de atividade ou serviço, conforme constam em seu CNPJ e CNAE, 

contendo:  

 - Identificação da Empresa, com nome ou razão social, CNPJ e se possível em 

papel timbrado; 

- Endereço completo, telefone e e-mail (conforme inscrição do CNPJ); 

- Descrição completa e detalhada do bem ou serviço; 

- Valor discriminado unitário e valor total de cada item; 

- Nome do responsável pelas informações, bem como sua assinatura. 

 

As descrições dos serviços e produtos necessários para o projeto estão especificadas nos 

Termos de Cotação Prévia anexos: 

- TCP 01 – Recursos Humanos; 

- TCP 02 – Material Esportivo; 

- TCP 03 – Uniformes; 

- TCP 04 – Material de Divulgação; 

- TCP 05 – Transporte; 

- TCP 06 – Assistência Contábil; 

- TCP 07 – Consultoria de Execução e Prestação de Contas; 

- TCP 08 – Material de Informática 

. 

São Paulo, 20 de janeiro de 2022 

 

 

 

_______________________________________ 

João Carlos Lazzarini 



TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA                          TCP 01 

Ref.: Recursos Humanos 
 

_______________________________________________________________ 
 

 
O Instituto Inspiração Paradesportiva, associação civil sem fins lucrativos, com 

sede na Rua Cravinhos 88 cj.94 - São Paulo/SP - CEP: 01408-020, por meio 
deste termo, solicita cotação prévia para contratação de recursos humanos para 

o projeto da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. 
 

O prazo para recebimento das propostas será até 04/02/2022 e o critério de 
escolha do vencedor será o menor preço, desde que atendidos todos os 

requisitos estipulados neste Termo. 
 

As cotações prévias deverão ser enviadas, no prazo estipulado, para o endereço 

eletrônico compras@esportefinoconsultoria.com.br, com as seguintes 
informações: 

 
Razão social/Nome completo; 

CNPJ/CPF; 
Endereço da empresa/Endereço de contato; 

Telefone: 
E-mail; 

Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 
Validade da proposta (no máximo 60 dias); 

Descrição completa do serviço; 
Valor unitário do produto; 

Valor total; 
 

Qualquer informação adicional, favor entrar em contato com Fernando Prota pelo 

e-mail compras@esportefinoconsultoria.com.br. 
 

_______________________________________________________________ 
 

CONDIÇÕES: 
 

O fornecedor interessado poderá enviar orçamento para um ou mais itens 
descritos neste Termo. Deverá ser indicado o valor unitário de cada serviço, 

assim como o valor total final. 
 

O pagamento será realizado logo após a realização do serviço, mediante 
apresentação de nota fiscal, através de cheque do projeto, nominal ao prestador 

de serviço e todos os impostos pertinentes serão recolhidos. 
 

Local de entrega:  

Instituto Inspiração Paradesportiva 
Rua Cravinhos 88 cj.94 

São Paulo/SP - CEP: 01408-020 
 

 



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
 

Item 1 – Coordenador de Projeto 
 

Atividades: 
- Responsável pelo planejamento geral do projeto, definindo as diretrizes e 

metas a serem alcançadas; 
- Produzir a agenda geral, separada por semana, de todas as ações necessárias 

no projeto: definir datas, efetuar pagamentos, fazer vistoria dos locais, 
pesquisar preço de mercado de serviços e materiais, entre outros; 

- Elaborar o relatório final do projeto, com todas as ações, para prestação de 
contas a Secretaria Estadual de Esportes; 

- Supervisionar a atuação dos professores e estagiários. 
 

Requisitos: 

- Graduação superior em curso da área; 
- Experiência em gestão de projetos esportivos; 

- Conhecimento da modalidade e/ou experiência em atividade física para 
pessoas com deficiência.  

 
Condições: 

- 20 horas semanais; 
- Contratação por tempo determinado, como PJ, 12 meses. 

 
 

 
Item 2 – Professor de Educação Física 

 
Atividades: 

- Responsável pela direção técnica do projeto; 

- Realizar o planejamento das aulas e agendas dos eventos; 
- Realizar avaliação da turma e de cada aluno individualmente, de acordo com 

os resultados e o planejamento inicial, para o relatório final do projeto; 
- Trabalhará sob comando do coordenador do projeto e contará com auxílio de 

estagiário para seu trabalho. 
 

Requisitos: 
- Graduação superior completa em bacharelado em esporte ou educação física; 

- Registro no CREF; 
- Experiência mínima de um ano como professor na modalidade e/ou atividade 

física para pessoas com deficiência.  
 

 
Condições: 

- 12 horas semanais; 

- Contratação por tempo determinado de 12 meses, como PJ. 
 

 
  

 



Item 3 – Estagiário de Educação Física 

 

Atividades: 

- Responsável por auxiliar o professor no ensino dos elementos técnicos, táticos 

e comportamentais característicos da modalidade aos alunos; 

- Definir, em conjunto com o professor os objetivos específicos e programa de 

cada aula; 

- Participar das atividades complementares com os alunos e dos encontros de 

formação com os professores; 

- Auxiliar o professor na elaboração do relatório mensal das atividades e 

participação dos alunos na aula, para uso no relatório final do projeto. 

 

Requisitos: 

- Cursando a partir do 4o semestre da graduação em educação física ou esporte; 

- Interesse em projetos sociais, esportes aquáticos e/ou para pessoas com 

deficiência.  

 

Condições: 

- 12 horas semanais; 

- Contrato por tempo determinado, 12 meses; 

- Regime de estágio, conforme as leis vigentes. 

 



TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA                          TCP 02 

Ref.: Material Esportivo 
 

_______________________________________________________________ 
 

O Instituto Inspiração Paradesportiva, associação civil sem fins lucrativos, com 
sede na Rua Cravinhos 88 cj.94 - São Paulo/SP - CEP: 01408-020, por meio 

deste termo, solicita cotação prévia para aquisição de material esportivo para o 
projeto da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. 

 
O prazo para recebimento das propostas será até 04/02/2022 e o critério de 

escolha do vencedor será o menor preço, desde que atendidos todos os 
requisitos estipulados neste Termo. 

 
As cotações prévias deverão ser enviadas, no prazo estipulado, para o endereço 

eletrônico compras@esportefinoconsultoria.com.br, com as seguintes 

informações: 
 

Razão social/Nome completo; 
CNPJ/CPF; 

Endereço da empresa/Endereço de contato; 
Telefone: 

E-mail; 
Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 

Validade da proposta (no máximo 60 dias); 
Descrição completa do serviço; 

Valor unitário do produto; 
Valor total; 

 
Qualquer informação adicional, favor entrar em contato com Fernando Prota pelo 

e-mail compras@esportefinoconsultoria.com.br. 

 
_______________________________________________________________ 

 
CONDIÇÕES: 

 
O fornecedor interessado poderá enviar orçamento para um ou mais itens 

descritos neste Termo. Deverá ser indicado o valor unitário de cada serviço, 
assim como o valor total final. 

 
O pagamento será realizado logo após a realização do serviço, mediante 

apresentação de nota fiscal, através de cheque do projeto, nominal ao prestador 
de serviço e todos os impostos pertinentes serão recolhidos. 

 
Local de entrega:  

Instituto Inspiração Paradesportiva 

Rua Cravinhos 88 cj.94 
São Paulo/SP - CEP: 01408-020 

 



DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 

 
 

Item 1 - Garrafa para água  
Garrafa tipo squeeze, confeccionada em alumínio, tamanho mínimo de 500ml, 

com logo do Inspara  
 

Quantidade: 40 
 

 
Item 2 - Nose clip  

Nose Clip confeccionado em policarbonato, com revestimento macio  
 

Quantidade: 80 
 

 

Item 3 - Óculos de natação   
Óculos com lentes em policarbonato, ventosas e tira ajustável em silicone  

 
Quantidade: 40  

 
 

Item 4 - Tapete para exercícios  
Tapete para exercícios, confeccionado em PVC, com medidas mínimas de 180 x 

60 cm 
 

Quantidade: 40 
 

 
Item 5- Caixa de som  

Caixa de som amplificada com potência mínima de 550W, com Bluetooth, 

entrada USB, Rádio FM e Função TWS, alimentação elétrica por cabo na tomada 
e bateria recarregável 

 
Quantidade: 2 

 



TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA                          TCP 03 

Ref.: Uniformes 
 

_______________________________________________________________ 
 

O Instituto Inspiração Paradesportiva, associação civil sem fins lucrativos, com 
sede na Rua Cravinhos 88 cj.94 - São Paulo/SP - CEP: 01408-020, por meio 

deste termo, solicita cotação prévia para aquisição de uniformes para o projeto 
da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. 

 
O prazo para recebimento das propostas será até 04/02/2022 e o critério de 

escolha do vencedor será o menor preço, desde que atendidos todos os 
requisitos estipulados neste Termo. 

 
As cotações prévias deverão ser enviadas, no prazo estipulado, para o endereço 

eletrônico compras@esportefinoconsultoria.com.br, com as seguintes 

informações: 
 

Razão social/Nome completo; 
CNPJ/CPF; 

Endereço da empresa/Endereço de contato; 
Telefone: 

E-mail; 
Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 

Validade da proposta (no máximo 60 dias); 
Descrição completa do serviço; 

Valor unitário do produto; 
Valor total; 

 
Qualquer informação adicional, favor entrar em contato com Fernando Prota pelo 

e-mail compras@esportefinoconsultoria.com.br. 

 
_______________________________________________________________ 

 
CONDIÇÕES: 

 
O fornecedor interessado poderá enviar orçamento para um ou mais itens 

descritos neste Termo. Deverá ser indicado o valor unitário de cada serviço, 
assim como o valor total final. 

 
O pagamento será realizado logo após a realização do serviço, mediante 

apresentação de nota fiscal, através de cheque do projeto, nominal ao prestador 
de serviço e todos os impostos pertinentes serão recolhidos. 

 
Local de entrega:  

Instituto Inspiração Paradesportiva 

Rua Cravinhos 88 cj.94 
São Paulo/SP - CEP: 01408-020 

 



DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 

 
 

Item 1 - Agasalho  
Conjunto de blusa e calça, cores azul e branco, com estampas na frente e 

costas  
Quantidade: 40 

 
Item 2 - Bermuda   

Bermuda, cor azul, com estampas nas duas pernas  
Quantidade: 80 

 
Item 3 - Camisa polo  

Camiseta de manga curta, em tecido sintético esportivo, com gola tipo polo, 
cor azul marinho, com estampas na frente e costas 

Quantidade: 18 

 
Item 4 - Camiseta   

Camiseta de manga curta, em tecido sintético esportivo, cor branca, com 
estampas coloridas na frente e costas  

Quantidade: 120 
 

Item 5 - Chinelos  
Chinelo modelo de dedo, confeccionado em  

Quantidade: 40 pares 
 

Item 6 - Maiô  
Maiô confeccionado em poliamida e elastano, cor azul marinho, com logos 

estampados em 4 cores  
Quantidade: 80 

 

Item 7 - Roupão  
Roupão confeccionado em tecido sintético, com forro atoalhado, e logos 

estampados em 4 cores  
Quantidade: 40  

 
Item 8 - Toalha  

Toalha confeccionado em algodão atoalhado, tamanho mínimo 45 x 80cm e 
logos estampados em 4 cores  

Quantidade: 40 
 

Item 9 - Touca para natação  
Touca em cor branca, com logos estampados em 4 cores  

Quantidade: 80 



TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA                          TCP 04 

Ref.: Material de Divulgação 
 

_______________________________________________________________ 
 

 
O Instituto Inspiração Paradesportiva, associação civil sem fins lucrativos, com 

sede na Rua Cravinhos 88 cj.94 - São Paulo/SP - CEP: 01408-020, por meio 
deste termo, solicita cotação prévia para confecção de material de divulgação 

para o projeto da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. 
 

O prazo para recebimento das propostas será até 04/02/2022 e o critério de 
escolha do vencedor será o menor preço, desde que atendidos todos os 

requisitos estipulados neste Termo. 
 

As cotações prévias deverão ser enviadas, no prazo estipulado, para o endereço 

eletrônico compras@esportefinoconsultoria.com.br, com as seguintes 
informações: 

 
Razão social/Nome completo; 

CNPJ/CPF; 
Endereço da empresa/Endereço de contato; 

Telefone: 
E-mail; 

Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 
Validade da proposta (no máximo 60 dias); 

Descrição completa do serviço; 
Valor unitário do produto; 

Valor total; 
 

Qualquer informação adicional, favor entrar em contato com Fernando Prota pelo 

e-mail compras@esportefinoconsultoria.com.br. 
 

_______________________________________________________________ 
 

CONDIÇÕES: 
 

O fornecedor interessado poderá enviar orçamento para um ou mais itens 
descritos neste Termo. Deverá ser indicado o valor unitário de cada serviço, 

assim como o valor total final. 
 

O pagamento será realizado logo após a realização do serviço, mediante 
apresentação de nota fiscal, através de cheque do projeto, nominal ao prestador 

de serviço e todos os impostos pertinentes serão recolhidos. 
 

Local de entrega:  

Instituto Inspiração Paradesportiva 
Rua Cravinhos 88 cj.94 

São Paulo/SP - CEP: 01408-020 
 

 



DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 

 
 

ITEM 1: Banner-X 

Banner tamanho 200 x 90 cm, lona 440g, impressão 4x0 cores, acabamento em 

ilhoses e estrutura em formato “X” de metal 

 

Quantidade: 6 unidades 

 

 

 

ITEM 2: Faixa 

Faixa tamanho 60 x 200cm, lona 440g, impressão 4x0 cores e acabamento em 

ilhoses 

 

Quantidade: 6 unidades 

 

 



TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA                          TCP 05 

Ref.: Transporte 
 

_______________________________________________________________ 
 

 
O Instituto Inspiração Paradesportiva, associação civil sem fins lucrativos, com 

sede na Rua Cravinhos 88 cj.94 - São Paulo/SP - CEP: 01408-020, por meio 
deste termo, solicita cotação prévia para contratação de serviço de transporte 

para o projeto da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. 
 

O prazo para recebimento das propostas será até 04/02/2022 e o critério de 
escolha do vencedor será o menor preço, desde que atendidos todos os 

requisitos estipulados neste Termo. 
 

As cotações prévias deverão ser enviadas, no prazo estipulado, para o endereço 

eletrônico compras@esportefinoconsultoria.com.br, com as seguintes 
informações: 

 
Razão social/Nome completo; 

CNPJ/CPF; 
Endereço da empresa/Endereço de contato; 

Telefone: 
E-mail; 

Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 
Validade da proposta (no máximo 60 dias); 

Descrição completa do serviço; 
Valor unitário do produto; 

Valor total; 
 

Qualquer informação adicional, favor entrar em contato com Fernando Prota pelo 

e-mail compras@esportefinoconsultoria.com.br. 
 

_______________________________________________________________ 
 

 
CONDIÇÕES: 

 
O fornecedor interessado poderá enviar orçamento para um ou mais itens 

descritos neste Termo. Deverá ser indicado o valor unitário de cada serviço, 
assim como o valor total final. 

 
O pagamento será realizado logo após a realização do serviço, mediante 

apresentação de nota fiscal, através de cheque do projeto, nominal ao prestador 
de serviço e todos os impostos pertinentes serão recolhidos. 

 

 
 

 



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
 

Contratação do serviço de traslado, em micro-ônibus fretado com motorista, 
para transporte dos alunos para os eventos externos.  

Viagem realizada em sábado ou domingo, com ida e volta no mesmo dia. 
 

Veículo para no mínimo 20 pessoas, com ar condicionado. 
 

 
Item 1 – Guarujá – São Paulo - Guarujá 

 
Item 2 – São Bernardo do Campo – São Paulo - São Bernardo do Campo 



TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA                          TCP 06 

Ref.: Assistência contábil 
 

_______________________________________________________________ 
 

 
O Instituto Inspiração Paradesportiva, associação civil sem fins lucrativos, com 

sede na Rua Cravinhos 88 cj.94 - São Paulo/SP - CEP: 01408-020, por meio 
deste termo, solicita cotação prévia para serviços de assessoria contábil para o 

projeto da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. 
 

O prazo para recebimento das propostas será até 04/02/2022 e o critério de 
escolha do vencedor será o menor preço, desde que atendidos todos os 

requisitos estipulados neste Termo. 
 

As cotações prévias deverão ser enviadas, no prazo estipulado, para o endereço 

eletrônico compras@esportefinoconsultoria.com.br, com as seguintes 
informações: 

 
Razão social/Nome completo; 

CNPJ/CPF; 
Endereço da empresa/Endereço de contato; 

Telefone: 
E-mail; 

Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 
Validade da proposta (no máximo 60 dias); 

Descrição completa do serviço; 
Valor unitário do produto; 

Valor total; 
 

Qualquer informação adicional, favor entrar em contato com Fernando Prota pelo 

e-mail compras@esportefinoconsultoria.com.br. 
 

_______________________________________________________________ 
 

 
CONDIÇÕES: 

 
O fornecedor interessado poderá enviar orçamento para um ou mais itens 

descritos neste Termo. Deverá ser indicado o valor unitário de cada serviço, 
assim como o valor total final. 

 
 

O pagamento será realizado logo após a realização do serviço, mediante 
apresentação de nota fiscal, através de cheque do projeto, nominal ao prestador 

de serviço e todos os impostos pertinentes serão recolhidos. 

 
 

 
 

 



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
 

Assistência contábil para projeto esportivo, por 12 meses, contemplando as 
seguintes áreas: 

 
Área Contábil:  

- classificação e escrituração contábil de acordo com as normas e princípios 
contábeis;  

- elaboração e entrega mensal, semestral e anual dos demonstrativos de 
resultados e balanço; 

 
Área Fiscal:  

- escrituração das notas fiscais e livros fiscais;  
- elaboração e entrega da declaração anual de rendimentos (DIRF, ECF e DCTF); 

 

Área trabalhista e previdenciária:  
- cálculo mensal de folha de pagamento dos funcionários. 



TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA                          TCP 07 

Ref.: Consultoria de execução e prestação de contas 
 

_______________________________________________________________ 
 

 
O Instituto Inspiração Paradesportiva, associação civil sem fins lucrativos, com 

sede na Rua Cravinhos 88 cj.94 - São Paulo/SP - CEP: 01408-020, por meio 
deste termo, solicita cotação prévia para contratação de serviço de consultoria 

para execução e prestação de contas para o projeto da Lei Paulista de Incentivo 
ao Esporte. 

 
O prazo para recebimento das propostas será até 04/02/2022 e o critério de 

escolha do vencedor será o menor preço, desde que atendidos todos os 
requisitos estipulados neste Termo. 

 

As cotações prévias deverão ser enviadas, no prazo estipulado, para o endereço 
eletrônico compras@esportefinoconsultoria.com.br, com as seguintes 

informações: 
 

Razão social/Nome completo; 
CNPJ/CPF; 

Endereço da empresa/Endereço de contato; 
Telefone: 

E-mail; 
Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 

Validade da proposta (no máximo 60 dias); 
Descrição completa do serviço; 

Valor unitário do produto; 
Valor total; 

 

Qualquer informação adicional, favor entrar em contato com Fernando Prota pelo 
e-mail compras@esportefinoconsultoria.com.br. 

 
_______________________________________________________________ 

 
 

CONDIÇÕES: 
 

O fornecedor interessado poderá enviar orçamento para um ou mais itens 
descritos neste Termo. Deverá ser indicado o valor unitário de cada serviço, 

assim como o valor total final. 
 

O pagamento será realizado logo após a realização do serviço, mediante 
apresentação de nota fiscal, através de cheque do projeto, nominal ao prestador 

de serviço e todos os impostos pertinentes serão recolhidos. 

 
 

 
 

 



 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

 
Consultoria de execução e prestação de contas para da Lei de Incentivo ao 

Esporte: 
 

Projeto: 
Expansão Inspara 

 
Período de Execução Prevista 

02/01/2023 a 29/12/2023 
 

Resumo do Projeto 

O projeto Expansão Inspara irá oferecer aulas de nado artístico adaptado em 

dois locais no estado de São Paulo, de forma a expandir o trabalho do Inspara, 

promovendo autoestima, pertencimento e saúde, por meio do nado artístico, 

para pessoas com deficiência.  

 
Serviços: 

- reunião de orientação da equipe no início do projeto; 
- consultoria em todos processos de cotação, compras e contratações; 

- reuniões mensais de acompanhamento do projeto; 
- acompanhamento nas visitas técnicas da SEE; 

- assessoria na prestação de contas parcial; 
- assessoria na prestação de contas final; 

- preenchimento da GRU de recolhimento. 
 



TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA                          TCP 08 

Ref.: Material de Informática 
 

_______________________________________________________________ 
 

 
O Instituto Inspiração Paradesportiva, associação civil sem fins lucrativos, com 

sede na Rua Cravinhos 88 cj.94 - São Paulo/SP - CEP: 01408-020, por meio 
deste termo, solicita cotação prévia para aquisição de material de informática 

para o projeto da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. 
 

O prazo para recebimento das propostas será até 04/02/2022 e o critério de 
escolha do vencedor será o menor preço, desde que atendidos todos os 

requisitos estipulados neste Termo. 
 

As cotações prévias deverão ser enviadas, no prazo estipulado, para o endereço 

eletrônico compras@esportefinoconsultoria.com.br, com as seguintes 
informações: 

 
Razão social/Nome completo; 

CNPJ/CPF; 
Endereço da empresa/Endereço de contato; 

Telefone: 
E-mail; 

Nome e cargo do responsável pelo orçamento; 
Validade da proposta (no máximo 60 dias); 

Descrição completa do serviço; 
Valor unitário do produto; 

Valor total; 
 

Qualquer informação adicional, favor entrar em contato com Fernando Prota pelo 

e-mail compras@esportefinoconsultoria.com.br. 
 

_______________________________________________________________ 
 

CONDIÇÕES: 
 

O fornecedor interessado poderá enviar orçamento para um ou mais itens 
descritos neste Termo. Deverá ser indicado o valor unitário de cada serviço, 

assim como o valor total final. 
 

O pagamento será realizado logo após a realização do serviço, mediante 
apresentação de nota fiscal, através de cheque do projeto, nominal ao prestador 

de serviço e todos os impostos pertinentes serão recolhidos. 
 

Local de entrega:  

Instituto Inspiração Paradesportiva 
Rua Cravinhos 88 cj.94 

São Paulo/SP - CEP: 01408-020 



 

 
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 

 
 

Item 1 - Notebook 
Computador notebook, com configuração mínima: tela 15”, processador Intel 

Core i5, memória RAM 8GB, disco rígido/HD 1TB, sistema operacional Windows 
10, entradas SD, USB e HDMI 

 
Quantidade: 1 

 
 

 
Item 2 – Tablet 

Tablet, com configuração mínima: Sistema Android 9, processador 2GHz, 32GB 

de memória, RAM 2GB, câmera de 8MP, tela de 8" 
 

Quantidade: 2 


