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PROCESSO LICITATÓRIO 615/2022 

PREGÃO ELETRONICO 213/2022 

 

 

ERRATA 

 

 

  A CPL torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada 

alteração no Edital de Pregão Eletrônico para O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A 

ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS 

DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR MEIO DO CONVÊNIO 

ESTADUAL Nº 1261000813/2022/SEE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E 

EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, devido a um pedido de 

esclarecimento recebido por email, referente ao item 11 do Termo de Referência  do Edital, foram 

feitas algumas correções:  

 

Onde se lê: 

 

11 

24678 

412075 
12 Unidade 

TELEVISÃO - tipo: smart tv; tamanho tela em polegada: mínimo 

40 polegadas; tipo da tela: tela plana, lcd com tecnologia led, 

widescreen; opcionais: controle remoto; tensão: 100/220v; 

acessórios: com base/suporte de mesa. complemento 

especificação: televisor smart tv com conversor digital integrado; 

resolução full hd (1920 x 1080); televisão item de material: código: 

001172360 situação: ativo especificação do item: termômetro 

(permanente) - tipo: infravermelho, portátil; função: medição de 

temperatura instantânea; faixa de temperatura: 34 a 42 graus 

celsius; faixa de erro permitida: mais ou menos 0,2 graus celsius; 

tempo de resposta: máximo 3 segundos; complemento 

especificação: aparelho portátil; escala de temperatura deve 

compreender a faixa de 34 a 42 graus; resolução de 0,1ºc; de 

precisão de ±0,2 ºc; sinalização do final da medição; o 

equipamento devera dispensar o uso de capas descartáveis, mas 

garantir a assepsia e segurança ao paciente. características 

elétricas: alimentação por baterias ou pilhas. contraste 25.000:1 

ou superior; tempo de resposta menor ou igual a 6ms; trinorma 

(pal-m,pal- n,ntsc);frame rate maior ou igual a 120 mhz; conexões 

minimas: 3 entradas hdmi, 01 entrada rgb para pc, 01 entrada 

vídeo componente, 01 entrada av e 01 entrada ethernet (lan), 01 

entrada rf e 02 portas us 

R$ 4.268,57 

 

Leia-se: 

 

11 

24678 

412075 
12 Unidade 

TELEVISÃO - tipo: smart tv; tamanho tela em polegada: mínimo 

40 polegadas; tipo da tela: tela plana, lcd com tecnologia led, 

widescreen; opcionais: controle remoto; tensão: 100/220v; 

acessórios: com base/suporte de mesa. complemento 

especificação: televisor smart tv com conversor digital integrado; 

resolução full hd (1920 x 1080); televisão item de material: código: 

001172360  

R$ 4.268,57 

 

 

Borda da Mata, 10 de janeiro de 2023. 
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Publique-se e dê-se conhecimento, pelos meios usuais. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Carolina Mendes Trotta 

              Pregoeiro 
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