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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 245/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 092/2017 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SALA DE AULA INTERATIVA COM INSTALAÇÃO E 
CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA, CONFORME ANEXO I DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA 
O INÍCIO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EDUCAONLINE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO. 

 
E R R A T A 

 
Senhores Licitantes, 
 
Solicitamos considerar as seguintes retificações no edital acima referenciado: 
 

Teclado 
 

Configuração Mínima 
• 78 Teclas QWERTY  

• Touch Pad integrado  

• Conexão USB  
 
 

 
 

O Painel de Controle, a Camara de Documentos e o Teclado, deverão estar instalados 
em um compartimento interno à Solução. 
 
Este compartimento deverá possuir um sistema de abertura através de um cartão de 
proximidade RFID (Deverão ser fornecidos 5 cartões por Solução). 
 
Após a liberação por cartão autorizado o usuário poderá puxar o compartimento que deverá 
possuir uma forma deslizante que permita a sua exteriorização. Deve ser leve e sustente o 
seu peso sem inclinação. 
 
O compartimento deverá conter uma parte basculante, sustentadas por 2 pistões a gás com  
a capacidade de suportar até 8Kg cada, nesta parte, deverá estar embutido o Teclado que 
deverá estar em mesmo nível com o restante da estrutura, para que possa ser colocado um 
documento com tamanho A4 para ser capturado pela câmara de documento que deverá 
estar instalada em sua posição superior. 
 
Todos os equipamentos deverão estar integrados ao Painel de Controle. 
 

 
Com a finalidade de personalização da Solução com as cores do Município e facilitar a 
identificação dos equipamentos nos processos de vistorias e acompanhamento das etapas 
de execução e pós- execução do contrato, é obrigatório que os equipamentos apresentem 
as seguintes características: 

Qualquer parte frontal do produto, com exceção do projetor e que não faça parte da área 
sensível ao toque deverá ser pintada na cor definida pela SEDUC no momento da 
assinatura do contrato. 
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Para peças metálicas deverá ser utilizada pintura eletrostática.  

Deverá ser gravada, na parte superior central da Solução, a marca da SEDUC e da 
Prefeitura de Contagem,  as mesmas deverão ser feitas utilizando-se do processo 
serigráfico ou tampográfico e atender à diretiva RoHS; 

A altura mínima da imagem deverá ser de 80 mm e deverá ser mantida a proporção da 
imagem na largura. A cor e a imagem das LogoMarcas serão entregues ao fornecedor no 
momento da assinatura do contrato. 

 

 As demais condições permanecem INALTERADAS. 

 
 
Contagem, 22 de Novembro de 2017. 
 
 
 

Jáder Luís Sales Júnior 
Pregoeiro 

 


