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ADENDO AO EDITAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0349/2017 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL DE º 0057/2017 
TIPO: Menor Preço por Item 

SESSÃO PÚBLICA DIA: 29/12/2017 às 15:00 HORAS 

Objeto: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE E COMPUTADORES INTERATIVOS COM LOUSA 
DIGITAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA 
VISTA (MG). 
 

A Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista, com sede a Praça Erasmo Cabral, nº 334, Centro em São 
Sebastião da Bela Vista/MG, torna público para conhecimento de todos e no sentido de efetuar adequações ao 
Edital, referente ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 0057/2017, a ser realizado por este 
município. 

1.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 

1.1.1. ITEM 1 – VENTILADOR DE PAREDE 

1.1.1 Ventilador de parede, com no mínimo 1 ( uma) hélice com 3 pás, com diâmetro mínimo de 50cm e máximo 
55cm. 

1.1.2 Base de fixação à parede em aço carbono. 

1.1.3 Tubo de fixação: comprimento do tubo de 150 mm (tolerância de ± 2,5%). 

3.1.4 Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. 

1.1.5 O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto 
sem qualquer flexão. 

1.1.6 Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que 
permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para 
sustentação do peso do equipamento. 

1.1.7 O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 
60335-2-80, independente da altura em que for instalado. 

1.1.8 As grades deverão ser em aço, com diâmetro no mínimo de 55cm e no máximo 60cm, com acabamento em 
pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). 

1.1.9 As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. 

1.1.10 Deverá possuir motor elétrico “monovolt”. 

1.1.11 A voltagem do equipamento deverá seguir o padrão utilizado em cada região geográfica do país. 

1.1.12 Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo 3 (três) níveis 
de velocidade (baixa, média e alta). 
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1.1.13 O acionamento deverá ser do tipo “controle de parede”. 

1.1.14 Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as 
velocidades. 

 

2.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 

2.2.1. ITEM 2 - COMPUTADOR INTERATIVO 

2.2.1.1 Unidade de processamento 

a) Deve possuir desempenho suficiente para executar as funções de software descritas no item 2.2.1.18 deste 
Termo de Referência, garantindo que os mesmos possam ser utilizados sem prejuízo às suas funções; 

b) Deve possuir desempenho suficiente para tocar arquivos de vídeo e áudio, em tela cheia (full screen) sem que 
haja distorções, travamentos ou retardos (video lag) no vídeo ou no áudio. 

2.2.1.2 Memória RAM 

a) Memória RAM, com no mínimo 2 GB (dois gigabytes), padrão DDR3 ou superior. 

2.2.1.3 Controladora gráfica 

a) Controladora gráfica integrada ao equipamento; 

b) Resolução gráfica: 1024x768 (no mínimo); 

c) Cores: mínimo de 32 bits. 

2.2.1.4 Unidade de armazenamento 

a) Armazenamento em SSD (Solid-state Storage Device) com densidade de memória padrão SLC (Single-Level 
Cell); 

b) Capacidade mínima de 8 GB. 

2.2.1.5 Teclado 

a) Integrado ao gabinete do Computador Interativo; 

b) Fabricado em material rígido. Não serão aceitos teclados em material flexível, como os fabricados em silicone 
ou borrachas; 

c) O teclado deve ficar embutido na parte interna do gabinete do Computador Interativo e possuir a capacidade 
de ser destacável do gabinete do Computador Interativo para ser utilizado fora do equipamento. O teclado deve 
ser ligado internamente ao equipamento, não sendo possível ao usuário desconectá-lo; 

d) O cabo de conexão lógica do teclado não poderá ser removível, ou seja, não poderá ser desconectado do 
Computador Interativo. O cabo deverá possuir pelo menos 60 cm (sessenta centímetros) de comprimento; 
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e) Teclado alfanumérico, padrão QWERTY, com acentuação e caracteres em português do Brasil, incluindo a tecla 
de "ç". Serão aceitos teclados em conformidade com o padrão ABNT-2 ou variações deste. 

2.2.1.6 Dispositivo apontador (mouse) 

a) Mouse óptico, integrado ao gabinete do Computador Interativo; 

b) O dispositivo apontador deve ficar embutido na parte interna do gabinete do Computador Interativo e possuir 
a capacidade de ser destacável para ser utilizado fora do equipamento. O mouse deve ser ligado internamente ao 
equipamento, não sendo possível ao usuário desconectá-lo; 

c) O cabo de conexão lógica do dispositivo apontador não poderá ser removível, ou seja, não poderá ser 
desconectado do Computador Interativo pelo usuário. O mesmo deverá possuir pelo menos 60 cm (sessenta 
centímetros) de comprimento; 

d) Possuir 3 (três) botões, sendo um específico para a rolagem; 

e) Resolução mínima de 800 DPI. 

2.2.1.7 Dispositivo Wireless 

a) Controladora de rede sem fio integrada ao equipamento, não sendo aceitos adaptadores externos; 

b) Suporte para os padrões 802.11 b/g; 

c) Suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; 

d) Possuir antena externa com ganho mínimo de 2 dBi. A antena deve possuir mecanismo (retrátil ou dobrável) 
que permita que a mesma possa ser recolhida e/ou embutida no gabinete do equipamento. A antena não poderá 
ser removível, de modo a garantir que a mesma não seja retirada do equipamento; 

e) Arquitetura de rede: suporte a modo estruturado e Ad-hoc; 

f) Possuir certificação ANATEL e WIFI. 

2.2.1.8 Unidade DVD-RW/CD-RW 

a) Tipo de unidade: interna ao gabinete; 

b) Compatibilidade da Unidade: CD-ROM, CD-ÁUDIO, DVD-ROM. 

2.2.1.9 Sistema de projeção de imagens 

a) Projeção com luminosidade mínima 2500 ANSI Lumen; 

b) Contraste: 2000:1; 

c) Resolução nativa mínima: XGA (1024x768); 

d) Formato da imagem: 4:3; 
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e) O sistema de projeção deve ter a capacidade de projetar imagens com pelo menos 150” (cento e cinqüenta 
polegadas) diagonal; 

f) O sistema de projeção deve projetar, no mínimo, 60” (sessenta polegadas) diagonal a uma distância de no 
máximo 2,5 (dois vírgula cinco) metros do anteparo (tela). Para a distância de 2,5 (dois vírgula cinco) metros, 
serão aceitas variações de +- 10% (mais ou menos dez por cento); 

g) Vida útil da lâmpada de no mínimo 4.000 horas (alto brilho); 

h) Ajuste para correção efeito Trapézio (keystone). O ajuste deverá ser feito por meio de botões, exclusivamente 
destinados a este fim, integrados ao gabinete e localizados na parte externa do mesmo; 

i) Possuir ajuste de zoom e foco. Caso esses ajustes sejam digitais os mesmos deverão ser realizados por 
intermédio de botões ou mecanismo próprio, exclusivamente destinados a estes fins, integrados ao gabinete e 
localizados na parte externa do mesmo. 

2.2.1.10 Sistema de áudio integrado 

a) Sistema de som estéreo, com no mínimo 2 (dois) canais e com potência mínima de 4W RMS por canal; 

b) Os alto-falantes deverão estar integrados ao gabinete do equipamento e estarem posicionados no lado oposto 
das lentes de projeção; 

c) O ajuste da intensidade do som, ou seja, o volume deverá ser feito por meio de botões ou mecanismo próprio, 
exclusivamente destinados a este fim, integrado ao gabinete e localizado na parte externa do mesmo. 

2.2.1.11 Funcionalidade de Lousa Digital 

Funcionalidade que permita ao computador interativo transformar a superfície de projeção em um quadro 
interativo (Lousa Digital). A solução deverá possuir pelo menos as seguintes características: 

a) Possuir Transmissor/Receptor com tecnologia de transmissão sem fio (Bluetooth ou Wi-Fi). Deve ser entendido 
como Receptor a parte que fica instalada junto à tela de projeção e Transmissor a parte que fica instalada no 
Computador Interativo; 

b) Características do Receptor: 

I. Distância de operação com transmissão sem fio: pelo menos 5 (cinco) metros de distância do Computador 
Interativo; 

II. Alimentado por bateria/pilha recarregável ou conectado à energia elétrica por cabo: 

• Para o caso de alimentação por bateria/pilha a mesma deverá possuir autonomia mínima de 5 horas de uso 
ininterrupto. Deverá ser fornecido carregador AC (Corrente Alternada) 110/220 automático e cabo com no 
mínimo 4 (quatro) metros de comprimento. Deve, ainda, permitir que o receptor seja utilizando enquanto se 
recarrega a bateria; 

•Para o caso de alimentação por energia elétrica deverá ser fornecido carregador AC (Corrente Alternada) 
110/220 automático e cabo com no mínimo 4 (quatro) metros de comprimento; 
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III. O Receptor também deve permitir a conexão com o Computador Interativo por meio de cabo USB. Deverá vir 
acompanhado de cabo USB com 4 (quatro) metros de comprimento. Quando se utilizar a conexão USB o Receptor 
deverá ser alimentado pela mesma; 

IV. Acompanhado de suporte metálico em aço inoxidável e faixas adesivas removíveis para montagem na 
superfície da tela de projeção. O acoplamento do Receptor ao suporte metálico deverá utilizar-se de sistema 
magnético ou mecânico para prendê-lo, permitido a conexão/remoção do Receptor sem a necessidade de 
reinstalação do suporte metálico ou a utilização de parafusos. O suporte e as faixas adesivas, bem como o sistema 
magnético ou mecânico de acoplamento, deverão suportar o peso do Receptor e garantir perfeita montagem a 
fim de se evitar instabilidades na calibragem; 

V. Deverão ser fornecidos 5 (cinco) suportes metálicos e pelo menos 10 (dez) jogos de faixas adesivas por 
Receptor. Cada jogo de faixas adesivas deve contemplar a quantidade mínima para se montar o suporte metálico. 
As faixas adesivas deverão ser de alta resistência para adesão em alvenaria, metal, azulejo, madeira. 

c) Características do Transmissor: 

I. Deve estar integrado ao Computador Interativo; 

II. Não removível, ou seja, deverá vir instalado internamente no Computador Interativo; 

III. Caso necessite de partes externas, tais como antenas ou outras partes, as mesmas deverão estar integradas ao 
gabinete do Computador Interativo de modo a compor o Design do gabinete. 

d) Permitir a calibragem das dimensões da tela projetada com pelo menos 9 (nove) pontos. Suportar projeção de 
no mínimo 115” (cento e quinze) polegadas diagonal; 

e) Possuir caneta que permita escrita e desenho virtual diretamente na tela de projeção com as seguintes 
características: 

I. A fonte de energia deverá ser por pilha/bateria recarregável e fornecida juntamente com a caneta. A carga deve 
permitir pelo menos 15 (quinze) horas de uso continuo. O tempo de recarga não poderá ser superior a 2 (duas) 
horas; 

II. A caneta deverá realizar todas as tarefas que o dispositivo mouse realiza, tendo em seu corpo os botões direito 
e esquerdo; 

III. A ponta da caneta deve funcionar como o botão esquerdo do mouse; 

IV. A ponta da caneta deve ser removível, ou seja, permitir a sua substituição. Cada caneta deverá vir 
acompanhada de pelo menos 10 (dez) pontas sobressalentes; 

V. Possuir alça para punho fixada à caneta; 

VI. Desligamento de segurança após 60 (sessenta) segundos sem uso; 

VII. Deverão ser fornecidas pelo menos 2 (duas) canetas por Computador Interativo. 

f) Compatível com o sistema operacional do Computador Interativo e com Microsoft Windows 7; 
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g) Possuir software com funcionalidades de “lousa digital” para interação, com pelo menos as seguintes 
características: 

I. Possuir interface gráfica; 

II. Instalação em modo gráfico sem a necessidade de interferência via console (terminal “Shell”); 

III. Detecção e associação automática e “Plug and Play” dos dispositivos Receptor e Transmissor; 

IV. Permitir a gravação do conteúdo com captura e anotação de informações; 

V. Possuir teclado virtual; 

VI. Possuir Ferramentas Virtuais de: Pincel, Lápis e Borracha; 

VII. Marcadores com diversidades de cores; 

VIII. Permitir salvar área de trabalho para arquivo, com a funcionalidade de paginação da área de trabalho, 
salvando pelo menos nos formatos PDF, JPG, etc.; 

IX. Imprimir área de trabalho; 

X. Zoom de área (Lupa); 

XI. Sistema de gravação de toda a interação da área de trabalho, incluindo a possibilidade de captura do áudio e 
utilizando microfone (“vídeo aula”); 

XII. Galeria de imagens para serem utilizadas juntamente com as imagens projetadas; 

XIII. Ferramentas e figuras geométricas; 

XIV. Mudança do modo Pincel/Lápis para função mouse; 

XV. Aplicativo para calibragem da área de trabalho; 

XVI. Permitir anotações diretamente na área de trabalho; 

XVII. Permitir a importação de imagens; 

XVIII. Permitir que todas as anotações, textos e imagens sejam tratados como objetos; 

2.2.1.12 Gabinete 

a) Possuir alça, integrada ao gabinete, para transporte do projetor; 

b) Dimensões máximas com alça: 350x305x165 milímetros. As dimensões podem sofrer variação ± 20% (mais ou 
menos vinte por cento) das definidas; 

c) Deve possuir um único botão para ligar e desligar o equipamento. O desligamento do equipamento também 
poderá ser realizado utilizando a função específica do sistema operacional (software) como o botão liga/desliga 
do Computador Interativo (físico); 
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d) O Computador Interativo deve possuir, na parte externa do gabinete, sistema de regulagem altura da projeção. 
O sistema de regulagem deve permitir pelo menos quatro estágios (alturas) de regulagem; 

e) Possuir indicador visual de equipamento ligado/desligado; 

f) O gabinete não poderá apresentar saliências, pontas ou estruturas externas perfurantes ou cortantes; 

g) O material ou revestimento externo do gabinete deve ser em plástico ABS e atender à diretiva RoHS 
(Restriction of Certain Hazardous Substances, restrição de certas substâncias perigosas). A diretiva proíbe que 
certas substâncias perigosas sejam usadas em processos de fabricação de produtos: cádmio (Cd), mercúrio (Hg), 
cromo hexavalente (Cr(VI)), bifenilos polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) e chumbo (Pb). O 
acabamento deve usar textura fina padrão GTP; 

h) Caso haja peças em aço, as mesmas devem receber acabamento superficial pelo processo de galvanização – 
zincagem; 

i) Cor predominante do gabinete: preta; 

j) Todos os botões, saídas e interfaces devem possuir inscrições (dístico) em cor contrastante ao padrão do 
gabinete para orientação do usuário e a mesma deve ser feita utilizando-se de processo serigráfico, tampográfico, 
ou injetado. Qualquer dos métodos utilizados deve atender a diretiva RoHS; 

k) Todas as inscrições deverão estar em Português do Brasil; 

l) O Computador Interativo deve possuir etiquetas internas em Vinil auto-adesivo (de orientação/segurança) e as 
externas em policarbonato auto-adesivo (orientação/segurança/identificação); 

m) Tanto para galvanização como para pintura, somente devem ser utilizados produtos que atendam a diretiva 
RoHS; 

n) Possuir saída de ar quente, sendo que a mesma não deve incidir no usuário do equipamento; 

o) Possuir pés antiderrapantes. 

2.2.1.13 Peso do equipamento 

a) Peso máximo de 5 kg com variação ± 10% (mais ou menos dez por cento); 

2.2.1.14 Alimentação 

a) Tensão de entrada de 100 à 240V (60 Hz), com comutação automática; 

b) Acompanhado de cabo de alimentação com no mínimo 5 (cinco) metros. 

2.2.1.15 Temperatura de funcionamento 

a) O equipamento deve ser capaz de manter o seu funcionamento em ambientes com temperatura até 40C 
(quarenta graus centígrados) por pelo menos 4 horas seguidas. 

2.2.1.16 Interfaces externas: 
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a) As interfaces devem estar integradas ao gabinete e dispostas na parte externa do mesmo; 

b) 01 (uma) entrada para microfone com conector padrão P2; 

c) 01 (uma) saída de áudio para conector padrão P2; 

d) 02 (duas) portas USB 2.0 (mínimo); 

e) 01 (uma) saída de rede RJ45 10/100 Mbps; 

f) 01 (uma) entrada VGA com conector D-SUB (15 pinos). 

2.2.1.17 Acessórios 

a) Acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento; 

b) Manual do usuário impresso em Português do Brasil; 

c) Bolsa (case) para transporte do Computador Interativo e seus acessórios com as seguintes características: 

I. com capacidade para transporte do Computador Interativo e seus acessórios; 

II. confeccionada em material resistente capaz de suportar o peso do equipamento e seus acessórios; 

III. possuir alça dupla que permita o transporte usando as mãos; 

IV. possuir alça de ombro, com ombreira, com largura mínima de 5 cm (cinco centímetros). A alça deve permitir 
diferentes regulagens de altura, de modo a propiciar ao usuário o devido conforto em relação à sua altura; 

V. possuir divisórias para acomodação dos acessórios. 

2.2.1.18 Sistema Operacional e Aplicativos 

a) O sistema operacional da solução deve ser baseado em Debian GNU/LINUX e customizado para o hardware a 
ser utilizado; 

b) O sistema operacional e os aplicativos devem ser livres e de código aberto; 

c) O tempo de carga (inicialização) do sistema operacional deve ser de no máximo 100 (cem) segundos. A 
inicialização do sistema operacional deve ser compreendida como sendo o tempo decorrido entre ligar o 
equipamento e o mesmo estar com o sistema operacional totalmente funcional e pronto para uso pelo usuário. 

São Sebastião da Bela Vista, 27 de dezembro de 2017. 

Fernanda Aparecida dos Santos 
Pregoeira Oficial 

 
O presente Adendo foi publicado no átrio da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista, em 27 de 
dezembro de 2017. 
Foram encaminhadas cópias (via e-mail) do presente adendo a todos os interessados que retiraram o edital 
junto ao setor de licitação da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista/MG. 
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