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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 068/2013 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, 

especialmente o disposto nas Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93 e suas alterações e em conformidade 

com os Decretos nºs 5.450/05, 3.931/01 alterado pelo Decreto 4.342/02, bem como pelos Decretos 

Municipais nºs 162/05 e 103/06, resolve RETIFICAR o EDITAL DE PREGÃO nº 047/2013 e 065/2013 

DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2013(Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de 

informática e periféricos com assistência técnica), como segue: 

 

1º. Alterar dentro do Anexo I (termo de referência/modelo de proposta), a redação da 

descrição do material, informar o modelo do equipamento e em função da alteração da descrição de 

alguns itens, recalcular o valor de referência: 

Item 
Quantid

ade 

Unida

de 
Descrição do material    

1.   COMPUTADOR COMPLETO    

Sub 

item 

Quantid

ade 

Unida

de 
Descrição do material Marca e 

modelo 

Valor 

unitário 

R$ 

Valor total 

R$ 

1.1 40 Unida
de 

1. GABINETE DA CPU: a) gabinete tipo Desktop. 2. Fonte de alimentação: a) 
fontes com potência mínima de 250watts reais suficiente para o funcionamento do 

computador na configuração máxima suportada com até 90% de eficiência 

comprovada e compatível com EnergyStar. b) faixa de tensão de entrada de 100-
127vac e de 200-240vac à 60hz, com seleção manual ou automática de tensão, 

capaz de sustentar a configuração máxima do computador. 3. Processador: a) No 

mínimo I3 de 2ª geração, com arquitetura x 64, 2 núcleos físicos (cores) e 4 threads, 
memória cache de no mínimo 3 mb, cooler para o processador de fabricação ou de 

fornecimento em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador ou 

sistema de ventilação do processador desenvolvido pelo fabricante do equipamento, 
soquete 1155, tecnologia de 22 nm. 4. Memória RAM: a) possuir no minimo 4 gb 

de memória ram ddr3 mínimo 1333 mhz configurada para operar em canal duplo 

(dual channel). 5. Circuitos integrados (chipset) e placa mãe: a) possuir 2 x 
dimm, no mínimo de 8 gb, ddr3. b) possuir mídia de instalação dos drivers da placa 

mãe. c) suporte a soquete 1155. 6. Portas de comunicação: a) possuir, no mínimo, 
06 (seis) portas usb versão 2.0, sendo que pelo menos 2 (duas) estejam localizadas 

na  parte frontal do computador. b) possuir 01 (uma) porta da interface de rede 

padrão rj-45 sendo a interface de rede ethernet integrada a placa mãe, c) 01 (uma) 
porta VGA e 01 (uma) HDMI. 7. Interfaces de rede: a) porta RJ45, opera 

automaticamente nas velocidades de comunicação de 100/1000 mbps, bem como no 

modo full-duplex. 8. Controladora de vídeo: a) controlador de vídeo gerenciado 
pelo processador. 9. Controladora de audio: a) alto-falante interno 10. Disco 

rígido: a) possuir 1 (uma) unidade de disco rígido interno ao gabinete.b) disco 

rígido padrão sata-II com capacidade de armazenamento de 500 gb, 7200 rpm, 16 
mb cache. 11. Unidade óptica: a) possuir 01 (uma) unidade óptica gravadora 

dvd+/-rw interna ao gabinete.12. Teclado: a) teclado usb padrão abnt-2 com 

conjunto de 104 teclas  incluindo teclado numérico e teclas de função. 13. Mouse: 
a) mouse optico usb com 3 botões, 800 dpi, na mesma marca do fabricante do 

gabinete  não sendo aceito OEM..14. Sistema operacional: a) Cada 

 computador deve ser entregue com 01 licença perpétua do sistema operacional 
Microsoft Windows 7 Professional 64 bits, versão em português do brasil, bem 

como com a mídia de instalação do sistema operacional fornecido. Licença 

Original. 15. Manual: a) deverão acompanhar o equipamento os manuais originais 
do fabricante em língua portuguesa. 16. Garantia: a) Garantia total e suporte 

técnico contra defeitos de fabricação e/ou montagem, abrangendo todas e quaisquer 

peças ou componentes, com reposição integral de no mínimo 36 (trinta e seis) 
meses prestada pelo fabricante ou pelo Licitante Vencedor. b) Acompanhar 

declaração do Fabricante ou do Licitante Vencedor, endereçada à Prefeitura 

Municipal de São Vicente do Sul, com número do Edital, atestando a garantia dos 
equipamentos ofertada na proposta, indicando o número do telefone ou e-mail para 

acionar este tipo de serviço. c) Suporte técnico para qualquer fim, inclusive para o 

respectivo deslocamento do responsável, que deverá ser prestado no máximo em 48 
(quarenta e oito) horas após o contato da Contratante. Caso a Contratada não 

termine o reparo do objeto no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e a critério da 

Contratante, a utilização do objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-
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lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características e 
capacidades iguais ou superiores ao equipamento substituído. d) Atendimento para 

usuários através de linha 0800 do fabricante, para esclarecimentos de dúvidas 

operacionais. e) entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do 

fabricante, com todas as características do objeto ofertado. 

1.2. 40 Unida

de 

MONITOR com configuração mínima de: a) Monitor de vídeo com tela LCD ou 

LED, de no mínimo 18,5 polegadas. b) Deve possuir resolução mínima de 

1440x900 (caso 16:9), bivolt automático. Nível de contraste: 1000:1 (normal) 
Luminosidade: 250 cd/m2 (normal)  Tempo de resposta: 5 ms (preto para branco) 

Suporte de cor: 16,7 milhões de cores. c) Garantia mínima de 12 (doze) meses. d) 

entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com 

todas as características do objeto ofertado. 

 640,00  

TOTAL GLOBAL PARA O ITEM 1.    R$ 3.120,00  

Item 
Quantid

ade 

Unida

de 
Descrição do material Marca e 

modelo 

Valor 

unitário 

R$ 

Valor total 

R$ 

2. 05 Unida

de 

MONITOR com configuração mínima de: a) Monitor de vídeo com tela LCD ou 

LED, de no mínimo 18,5 polegadas. b) Deve possuir resolução mínima de 
1440x900 (caso 16:9), bivolt automático. Nível de contraste: 1000:1 (normal) 

Luminosidade: 250 cd/m2 (normal)  Tempo de resposta: 5 ms (preto para branco) 

Suporte de cor: 16,7 milhões de cores. c) Garantia mínima de 12 (doze) meses. d) 

entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com 

todas as características do objeto ofertado. 

 652,50  

Item 
Quantid

ade 
Unida

de 
Descrição do material    

3.   Transferido para o subitem 4.2.    

4.   COMPUTADOR COMPLETO    

Sub 

item 

Quantid

ade 

Unida

de 
Descrição do material Marca e 

modelo 

Valor 

unitário 

R$ 

Valor total 

R$ 

4.1. 02 Unida

de 

1. GABINETE DA CPU: a) gabinete tipo Desktop. 2. Fonte de alimentação: a) 

fontes com potência mínima de 250watts reais suficiente para o funcionamento do 

computador na configuração máxima suportada com até 90% de eficiência 

comprovada e compatível com EnergyStar. b) faixa de tensão de entrada de 100-

127vac e de 200-240vac à 60hz, com seleção manual ou automática de tensão, 
capaz de sustentar a configuração máxima do computador. 3. Processador: no 

mínimo I5 de 2ª geração, a) Com arquitetura x 64, com no mínimo 2 núcleos físicos 

(cores) e 4 threads, memória cache de no mínimo 3 mb, cooler para o processador 
de fabricação ou de fornecimento em regime de OEM pelo respectivo fabricante do 

processador ou sistema de ventilação do processador desenvolvido pelo fabricante 

do equipamento. soquete 1155, tecnologia de 22 nm. 4. Memória RAM: a) possuir 
no mínimo 8 gb de memória ram ddr3 no mínimo 1333 mhz configurada para 

operar em canal duplo (dual channel). 5. Circuitos integrados (chipset) e placa 

mãe: a) possuir 2 x dimm, mínimo de 8GB. b) possuir mídia de instalação dos 
drivers da placa mãe. c) suporte a soquete 1155. 6. Portas de comunicação: 

possuir, no mínimo, 06 (seis) portas usb versão 2.0, sendo que pelo menos 2 (duas) 

estejam localizadas na parte frontal do computador. d) possuir 01 (uma) porta da 
interface de rede padrão rj-45 sendo a interface de rede ethernet integrada a placa 

mãe. 7. Interfaces de rede: a) porta RJ45, opera automaticamente nas velocidades 

de comunicação de 100/1000 mbps, bem como no modo full-duplex. 8. 

Controladora de vídeo: a) controlador de vídeo dedicado, off board, de no mínimo 

1,5 GB, mínimo de 128 bits. 9. Controladora de áudio: a) alto-falante interno. 10. 

Disco rígido: a) possuir 1 (uma) unidade de disco rígido interno ao gabinete. b) 
disco rígido padrão sata-II com capacidade de armazenamento de 500 gb, 7200 rpm, 

16 mb cache. 11. Unidade óptica: a) possuir 01 (uma) unidade óptica gravadora 
dvd+/-rw interna ao gabinete. 12. Teclado. a) teclado usb padrão abnt-2 com 

conjunto de 104 teclas incluindo teclado numérico e teclas de função, na mesma 

marca do fabricante do gabinete não sendo aceito OEM. 13. Mouse: a) mouse 
optico usb com 3 botões, 800 dpi, na mesma marca do fabricante do gabinete não 

sendo aceito OEM. 14. Sistema operacional: a) Cada computador deve ser 

entregue com 01 licença perpétua do sistema operacional Microsoft Windows 7 
Professional 64 bits, versão  em Português do Brasil, bem como com a mídia de 

instalação do sistema operacional fornecido. Licença Original. 15. Manual: 

Deverão acompanhar o equipamento os manuais originais do fabricante em língua 
portuguesa. 16. Garantia: a) Garantia total e suporte técnico contra defeitos de 

 3.138,00  
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fabricação e/ou montagem, abrangendo todas e quaisquer peças ou componentes, 
com reposição integral de no mínimo 36 (trinta e seis) meses prestada pelo 

fabricante ou pelo Licitante Vencedor. b) Acompanhar declaração do Fabricante ou 

do Licitante Vencedor, endereçada à Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul, 
com número do Edital, atestando a garantia dos equipamentos ofertada na proposta, 

indicando o número do telefone ou e-mail para acionar este tipo de serviço. c) 

Suporte técnico para qualquer fim, inclusive para o respectivo deslocamento do 
responsável, que deverá ser prestado no máximo em 48 (quarenta e oito) horas após 

o contato da Contratante. Caso a Contratada não termine o reparo do objeto no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e a critério da Contratante, a utilização do 
objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao 

equipamento substituído. d) Atendimento para usuários através de linha 0800 do 
fabricante, para esclarecimentos de dúvidas operacionais. e) entregar juntamente 

com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com todas as 

características do objeto ofertado. 

4.2. 02 Unida

de 

MONITOR com configuração mínima de: a) Monitor de vídeo com tela LCD ou 

LED, de no mínimo 21,5 polegadas. b) Deve possuir resolução Full HD mínima de 

1920 x 1080 (caso 16:9), bivolt automático. Nível de contraste: 1000:1 (típico) 

Luminosidade: 250 cd/m2 (típica)  Tempo de resposta: 5 ms (preto para branco)  

Suporte de cor: Até 16,7 milhões de cores. c) Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

d) entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, 

com todas as características do objeto ofertado. 

 767,67  

TOTAL GLOBAL PARA O ITEM 4.   R$ 3.905,67  

Item 
Quantid

ade 
Unida

de 
Descrição do material Marca e 

modelo 

Valor 

unitário 

R$ 

Valor total 

R$ 

5. 05 Unida

de 

DATA SHOW: com sistema de proteção, Sistema de projeção com 01 (uma) lente. 

Resolução mínima: WXGA (1280 x 800) Luminosidade: mínima de 2500 ANSI 

Lumens. Lâmpada: mínimo de 200W UHE, 4000 H (alto brilho) e 5000 H (baixo 
brilho) Lâmpada com eficiência de pelo menos 5000 horas. Zoom: mínimo de 1.35 

digital Lâmpada: pelo menos 200W Conexões: Entrada: 1 VGA (Mini D-sub 15 

pin), 1 Vídeo composto (1 RCA), 1 S-vídeo (Mini DIN 4 pin), 1 Vídeo componente 
(compartilhado com entrada VGA), 1 USB tipo B (vídeo de computador) e 1 Áudio 

(Mini jack). Saída: 1 VGA (Mini D-sub 15 pin) - Retorno para Monitor. incluso 

controle remoto, maleta para transporte, cabo de energia, cabo USB, cabos de vídeo 
e áudio. Fonte de Alimentação (interna): 110/220V (Bivolt) automático. O 

equipamento deve atender a norma NBR 14136. Garantia mínima de 24 (vinte e 

quatro) meses. Entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do 

fabricante, com todas as características do objeto ofertado. 

 2.642,25  

6. 05 Unida

de 

TELA DE PROJEÇÃO: Telas de Projeção com Tripé, enrolamento automático 

por sistema de mola com parada multiponto, permitindo o ajuste da altura no ponto 
desejado. Superfície de Projeção: Matte White Perfil: Superior e inferior 

confeccionado em alumínio, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta. 

Características Gerais: Leve e fácil de ser transportada, haste central e pés cromados 
de alta resistência, estojo de alumínio com pintura eletrostática anti-corrosiva. 

Quadro de projeção de no mínimo 1.50 x 1.50 mts Quadrado, Garantia mínima de 

12 (doze) meses. Entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do 

fabricante, com todas as características do objeto ofertado. 

 641,47  

7. 05 Unida

de 

COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK: 1- Sistema operacional: Windows 7 

Professional Language (Português) Licenciado/ original. 2- Processador: 3ª 
Geração (2.0GHz até 3.1GHz com Turbo Boost 2.0, 4 Threads, 4Mb Cache) ou 

superior. 3- Memória: Memória 8GB, Single Channel DDR3, 1333MHz (1x8Gb). 

4- Teclado: Teclado em Português, ABNT 2. 5- Tela: tela LED de no mínimo 14.0 
polegadas com Webcam. 6- Placa de vídeo: placa de Vídeo Dedicada, 64-bit, 1GB. 

7- REDE: ethernet 100/1000. 8- Disco rígido: disco Rígido 500GB, SATA (5400 

RPM). (1) uma USB 3.0 + (1) USB 3.0 HDMI Entrada combinada de fones de 

ouvido estéreo/microfone Slot para trava de segurança Kensington Leitor de cartão 

de mídia 3 em 1. 9- Acessórios: Deve acompanhar fonte de energia na mesma 

marca do fabricante do Notebook. 10- Garantia: Suporte técnico para qualquer fim, 
inclusive para o respectivo deslocamento do responsável, garantia total contra 

defeitos de fabricação e/ou montagem, abrangendo todas e quaisquer peças ou 

componentes, com reposição integral de 24 (vinte quatro) meses.  Atendimento para 
usuários através de linha 0800 do fabricante, para esclarecimentos de dúvidas 

operacionais. Entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do 

fabricante, com todas as características do objeto ofertado. 

 4.507,33  

8. 04 Unida
de 

IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA: (impressão, 
scanner, copia e fax) velocidade de impressão mínima de 21 ppm em preto , 21 ppm 

em color, velocidade de copia mínimo   de 21 ppm , impressão duplex automática, 

copia duplex automática, alimentador automático para 50 folhas, bandeja para no 

 4.683,20  
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mínimo 250 folhas, conexão usb, usb 2.0, 10/100base-tx ethernet memória mínima 
de 256 mb, com toners inicial com capacidade de no mínimo 3000 mil copias 

coloridos e 3000 mil copias preto, mais no mínimo 01(um) jogo de toners 

sobressalentes da mesma marca da impressora e com no mínimo a mesma 
capacidade de cópias, suporte técnico para qualquer fim, inclusive para o respectivo 

deslocamento do responsável, GARANTIA TOTAL contra defeitos de fabricação 

e/ou montagem, abrangendo todas e quaisquer peças ou componentes, com 
reposição integral de 24 (vinte e quatro) meses. Entregar juntamente com a 

proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com todas as características do 

objeto ofertado. 

9. 04 Unida
de 

IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA: 
impressora multifuncional de alta performance(impressão, copia, scanner e fax) 

com velocidade de impressão mínima 40 ppm em papel A4, com capacidade de 

impressão cópia e scaner duplex automática, bandeja para 250 folhas, bandeja  
multiuso para 50 folhas, redução e ampliação de cópias, tipo de scaner mesa plana 

colorida, alimentador automático para 50 folhas, conexão usb, rede rj 45, memória 

mínima de 128 mb, com toner inicial de no mínimo 3.000 cópias e mais toner 
sobressalente para no mínimo 15.000 cópias e GARANTIA TOTAL contra defeitos 

de fabricação e/ou montagem, abrangendo todas e quaisquer peças ou componentes, 

com reposição integral de 24 (vinte e quatro) meses. Entregar juntamente com a 

proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com todas as características do 

objeto ofertado. 

 3.229,66  

10. 01 Unida

de 

IMPRESSORA DE GRANDE FORMATO A0 (PLOTAGEM) Resolução: 2400 

x 1200 dpi. -Memória: 1 GB. - 22,4 m²/h em suporte de impressão com 
revestimento. 2,9 m²/h em - suporte de impressão brilhante - Resolução de 

impressão Até 2400 x 1200 ppp optimizado de 1200 x 1200 ppp de entrada e 

optimização para papel fotográfico seleccionado. - Margens (superior x inferior x 
esquerda x direita) - Rollo: 5 x 5 x 5 x 5 mm - Folha: 5 x 17 x 5 x 5 mm - Jacto de 

Tinta Térmico - Tipos de tinta À base de tinta (C, M, Y).à base de pigmento (K) 

Cores da tinta 4 (1 de cada de turquesa, amarelo, magenta, preto) - Gota de tinta 5.5 
pl (C, M, Y). 12 pl (K) - Volume do cartucho de impressão Tinteiro HP 711: preto 

(80 ml). preto (38 ml). ciano, magenta, amarelo (29 ml) - Bocais da cabeça de 
impressão 1376 - Cabeças de impressão 1 (ciano, magenta, amarelo e preto) - 

Precisão de linha +/- 0.1% Largura mínima de linha 0,02 mm (endereçável HP-

GL/2) - Largura de linha mínima garantida 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) - 
Comprimento máximo de impressão 45,7 m - Peso de impressão máximo 

CQ890A:4,1 kg.  CQ893A:6,2 kg. - Densidade óptica máxima Densidade óptica 

preta de 2,10 no máx (8 L mín) - Suportes Processamento Alimentação de folha. 
alimentação por rolo  tabuleiro de entrada. cortador automático - Tipos Papel 

vegetal/de apólice e condensado (vegetal/de apólice, condensado, condensado de 

gramagem forte, reciclado, simples, branco brilhante), papel técnico (traços 
naturais, pergaminho), filme (transparente, mate), papel fotográfico (cetim, brilho, 

semi-brilhante, premium, polipropileno), auto-adesivo (adesivo, polipropileno) Peso 

60 a 280 g/m² (rolo/alimentação manual).  60 a 220 g/m² (tabuleiro de entrada) 
Formato CQ890A: Tabuleiro de entrada: 210 x 279 a 330 x 482 mm. alimentação 

manual: 330 x 482 a 610 x 1897 mm. rolo: 279 a 610 mm. CQ893A:Tabuleiro de 

entrada: 210 x 279 a 330 x 482 mm. alimentação manual: 330 x 482 a 914 x 1897 
mm. rolo: 279 a 914 mm. - Espessura Até 0,3 mm - Memória Standard 1 GB - 

Disco rígido Nenhuma Conectividade - Interfaces (padrão) Fast Ethernet (100Base-

T).  USB 2.0 de alta velocidade.  WiFi - Idiomas de impressão (padrão) HP-GL/2, 
HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4 - Controladores incluídos HP-GL/2. 

controladores HP-RTL para Windows® (optimizados para AutoCAD 2000 e 

superior). Controlador HP PCL 3 GUI para Mac OS X - Requisitos recomendados 
do sistema Mac Mac OS X v10.6: Computador Mac com processador Intel® 

Core™.  2 GB de RAM. - 4 GB de espaço disponível em disco rígido - Windows 

Microsoft® Windows® 7: Processador de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) (1 GHz). 2 
GB RAM (32 bits) ou 4 GB RAM (64 bits).  4 GB de espaço disponível em disco 

rígido.  Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: Processador de 32 

bits (x86) ou 64 bits (x64) (1 GHz). 2 GB de RAM. 4 GB de espaço disponível em 
disco rígido. Windows® XP Professional/Home (SP3 ou superior): Gama Intel® 

Pentium® ou gama AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz). 1 GB de RAM. 2 GB 

de espaço disponível em disco rígido - Variações ambientais: Temperatura de 
funcionamento 5 até 40 ºC - Temperatura de armazenamento -25 até 55 ºC - 

umidade de funcionamento 20 a 80% HR - umidade de armazenamento 0 a 95% 

HR. - Acústica: Pressão sonora 48 dB(A), < 16 dB(A) (em espera) - Potência 
sonora 6,5 B(A), < 3,4 B(A) (em espera). Deve conter 2 Kit's reservas de cartuchos. 

- Deve conter 02 rolos de papel para impressão.- Garantia mínima de 24 (vinte e 

quatro) meses fornecida pelo vendedor ou fabricante. Entregar juntamente 

com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com todas as 

características do objeto ofertado. 

 10.473,00  

11. 02 Unida
de 

CÂMERA FOTOGRÁFICA semi profissional/profissional. Tipo: Digital SLR 
Intercambiável - Lente: Tipo EF - Formato: APS-C (1.6x Crop Factor) - Resolução: 

Effective Pixels: 18.0 Megapixels - Sensor: CMOS, 22.3 x 14.9 mm - Formato de 

 4.666,33  
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arquivos: Still Images: Movies: MOV - Cartão memória compatível: SD, SDHC, 
SDXC. - Gravação de vídeo: Sim, com som - ISO: 100-6400 - Bateria: LP-E8 

Recarregável de ions de lítio - Dimensões: 13.21 x 9.91 x 7.87 cm - Peso: 516g - 

Itens que devem ser inclusos: Lente 18-55mm , 75-300mm,Ocular Ef, Alça, Cabo 
USB, Cabo AV Estéreo, LP-E8 Pack de Bateria, Carregador de bateria LC-E8E, 

Manuais, 2 Bateria reservas, Case/mochila para transporte. Garantia mínima de 

24(vinte e quatro) meses fornecida pelo vendedor ou fabricante. Entregar 

juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com todas as 

características do objeto ofertado. 

12. 01 Unida

de 

CÂMERA FILMADORA semi profissional/profissional. Conexões: Saída 

Composite: 1Vp-p (75 terminado).  Cabo HDMI: Conector do tipo D e Saída USB: 
Micro USB 2.0 HD interno, Memória expansível por Cartões de Memória Cartões 

de Memória compatíveis: SD/SDHC Sensor: CMOS Resolução (megapixels / 
pixels) :5.1MP Monitor/Display: LCD de 2.7" Lentes: Lente Schneider 

KREUZNACH Varioplan Zoom Digital: 40x Zoom óptico: 20x Função Câmera 

Fotográfica: Sim Recursos de filmagem: Gravação de Intervalo de Tempo.  Função 
"Meu Clipe" que permite marcar cenas durante as gravações ou vídeo longo.  Fotos 

em Sequência e Temporizador.  Smart BGM (BackGround Music) que permite 

ouvir musica enquanto um vídeo é reproduzido (Caso o som original no vídeo seja 

alto, o BGM será reduzido naturalmente. H.264 ( Tecnologia de compactação de 

vídeo, que permite usar uma alta taxa de compactação para aumentar nitidamente o 

tempo de gravação na mesma capacidade de armazenamento.) Recursos de 
fotografia: Efeito Digital Especial.  Slot para cartão de memória SDHC e Face 

Detection. Recursos de áudio: Wind Cut, Efeitos visuais, Smart Auto. Estabilizador 

de Imagem: Sim Microfone embutido: Sim Montagem tripé: Sim Idiomas do menu: 
Português. Tipo de alimentação: Cabo AC e bateria Conteúdo da embalagem: 

Filmadora, Bateria, Adaptador AC, Cabo USB, CD do manual do usuário, Cartão 

SDHC de no minimo 4GB, Bolsa para Transporte e Guia de início rápido. Garantia 
mínima de 12 (doze) meses. Entregar juntamente com a proposta folder e/ou 

prospecto do fabricante, com todas as características do objeto ofertado. 

 2.812,00  

13. 01 Unida

de 

MICROFONE Transdutor, Dinâmico com Gradiente de Pressão, Padrão Polar. 

Cardioide, Resposta de Frequência, 40Hz – 16kHz, Requisitos de Alimentação, 
Nenhum Dinâmico, não necessita de alimentação phantom ou bateria , Impedância 

de Saída 350 Ohms, Conectores de Saída Tipo XLR-3M, Dimensões 7,08 x 1,89" 

Cx Diâmetro , Itens inclusos: Cabo de microfone com adaptador,  Esponja para 
microfone, Canopla/cubo para microfone. Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

Entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com 

todas as características do objeto ofertado. 

 709,50  

14. 40 Unida

de 

ESTABILIZADOR DE ENERGIA de potência nominal mínima de 1000 VA, 

frequência nominal 60hz, tensão nominal de entrada 220 V, corrente nominal de 

entrada 5,4 A, tensão nominal de saída 110 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

Entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com 

todas as características do objeto ofertado. 

 261,00  

15. 10 Unida
de 

ESTABILIZADOR DE ENERGIA de potência nominal mínima de 2500 VA, 
frequência nominal 60hz, tensão nominal de entrada 220 V, corrente nominal de 

entrada 5,4 A, tensão nominal de saída 110 V; Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

Entregar juntamente com a proposta folder e/ou prospecto do fabricante, com 

todas as características do objeto ofertado. 

 387,00  

 

2º. Fica alterado no edital nº 047/2013 a redação do Parágrafo lº do item 11., no Anexo I 

(termo de referência/modelo de proposta) DA PROPOSTA DE PREÇO Item 3., o Parágrafo 1º 

da Cláusula Segunda e item 11.3 da Cláusula Décima Primeira na Minuta do Contrato, ficando 

assim redigido: “Os computadores deverão ser entregues lacrados, para fins da garantia do 

equipamento”. 

 

3º. Fica também alterado no Anexo I (termo de referência/modelo de proposta) DA 

PROPOSTA DE PREÇO Item 2 letra “c”, com a seguinte redação: “Garantia dos equipamentos 

e periféricos conforme consta na descrição do material”. 

 

4º. Fica alterado o item 11.1. na minuta do contrato, ficando com a seguinte redação: “ 

A garantia para os equipamentos e periféricos conforme consta na descrição do material, será de no 

mínimo: 

a) Subitens 1.1. e 3.1.: a) Garantia total e suporte técnico contra defeitos de fabricação e/ou 

montagem, abrangendo todas e quaisquer peças ou componentes, com reposição integral de no 

mínimo 36 (trinta e seis) meses prestada pelo fabricante ou pelo Licitante Vencedor. b) Acompanhar 
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declaração do Fabricante ou do Licitante Vencedor, endereçada à Prefeitura Municipal de São 

Vicente do Sul, com número do Edital, atestando a garantia dos equipamentos ofertada na proposta, 

indicando o número do telefone ou e-mail para acionar este tipo de serviço. c) Suporte técnico para 

qualquer fim, inclusive para o respectivo deslocamento do responsável, que deverá ser prestado no 

máximo em 48 (quarenta e oito) horas após o contato da Contratante. Caso a Contratada não termine 

o reparo do objeto no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e a critério da Contratante, a utilização 

do objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao equipamento substituído. d) 

Atendimento para usuários através de linha 0800 do fabricante, para esclarecimentos de dúvidas 

operacionais. 

b) Subitens 1.2., 3.2. e Itens 2., 5., 11., 12., 13., e 14.: Garantia mínima de 12 (doze) meses; 

c) Item 4.: Garantia mínima de 24(vinte e quatro) meses; 

d) Item 6.: Suporte técnico para qualquer fim, inclusive para o respectivo deslocamento do 

responsável, garantia total contra defeitos de fabricação e/ou montagem, abrangendo todas e 

quaisquer peças ou componentes, com reposição integral de 24 (vinte quatro) meses.  Atendimento 

para usuários através de linha 0800 do fabricante, para esclarecimentos de dúvidas operacionais. 

e) Itens 7. e 8.: Garantia total contra defeitos de fabricação e/ou montagem, abrangendo todas 

e quaisquer peças ou componentes, com reposição integral de 24 (vinte e quatro) meses; 

f) Itens 9. e 10.: Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses fornecida pelo vendedor ou 

fabricante; 

 

5º. Incluir na Cláusula Décima Primeira: da Garantia, na Minuta do Contrato, o 

subitem “11.4. Todos os equipamentos bem como seus componentes/periféricos, objeto desta 

licitação, deverão ser originais de fábrica e novos, bem como entregues com cabos, adaptadores e 

conectores necessários ao perfeito funcionamento dos mesmos”. 

 

6º. Diante de várias alterações, fica alterada a data e horário para abertura da licitação: 

Data da Abertura: 04/12/2013  Horário: 09:00 hs ( horário de Brasília )  

 

7º. Os demais termos do Edital permanecem conforme a redação original. 
 

 

São Vicente do Sul, 22 de novembro de 2013. 

 

 

 

__________________________________ 

FERNANDO DA ROSA PAHIM 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Este edital de retificação foi examinado e 

aprovado em 22/11/2013 

 

______________________ 

Rosa Maria P. Pedroso 

Procurado Jurídica Municipal 

OAB nº 82156 


