
 

FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE 

ENSINO SUPERIOR - FIMES 

ERRATA Nº 003 REFERENTE AO EDITAL DO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 007/2016 

  

OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento de 

equipamentos de videoconferência profissional, equipamento de projeção 

de imagens e sonorização da sala de videoconferência, bem como, sua 

instalação e capacitação de funcionários, para atender às necessidades do 

curso de Medicina do Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES, nos 

termos e condições do Edital de Pregão Presencial n. 007/2016 e seus 

Anexos. 

 

NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 3 

 

ONDE SE LÊ: 

PROJETOR MULTIMÍDIA 

Projetores Multimídia deverá possuir no mínimo 4000 (quatro mil) Lumens; 

Deverá possuir resolução Nativa de 1080p (FullHD); Deverá possuir contraste 

mínimo de 10000:1; Deverá possuir aspecto nativo de 16:9; Deverá possuir 

faixa de projeção mínima de 30” até 300”; A Lâmpada deverá possuir duração 

mínima de 3500 horas no modo econômico; Deverá possuir compatibilidade 

com conteúdo 3D e compatibilidade de vídeo NTSC/PAL/SECAM; Deverá 

possuir no mínimo 02 (duas) entradas VGA (D-sub 15pin), 02 (duas) entradas 

HDMI; 01 (uma) saída VGA (D-sub 15pin), 01 (uma) Entrada S-Vídeo, 01 

(uma) entrada de Audio (Minijack), 01 (uma) entrada de Audio RCA (L/R), 01 

(uma) saída de Audio (Minijack), 01 (um) Autofalante de no mínimo 5Watts, 01 

(uma) conexão LAN RJ-45, 02 (duas) duas conexões USB tipo A, 01 (uma) 

conexão USB tipo B, deverá ser Bivolt, deverá possuir consumo máximo no 

modo econômico de 375Watts, deverá possuir peso máximo de 8,5Kg; A 

Licitante, deverá apresentar Carta do Fabricante de que é revendedora 

autorizada do fabricante e está apto a comercializar, instalar, configurar, 

prestar garantia, assistência técnica, manutenção e suporte técnico no 

Brasil. 



Deve acompanhar Suporte Universal para projetor multimídia com regulagem 

de altura variada; Deverá possuir faixa de regulagem mínima 65cm a 100cm; 

Deverá possuir sistema de inclinação de no mínimo 15º; Deverá possuir fixação 

por hastes móveis; Deverá possuir passagem interna de cabos; Deverá possuir 

pintura eletrostática na cor branca; Deverá acompanhar Kit de instalação; 

 

LEIA-SE: 

 

PROJETOR MULTIMÍDIA 

Projetores Multimídia deverá possuir no mínimo 4000 (quatro mil) Lumens; 

Deverá possuir resolução Nativa de 1080p (FullHD); Deverá possuir contraste 

mínimo de 10000:1; Deverá possuir aspecto nativo de 16:9; Deverá possuir 

faixa de projeção mínima de 30” até 300”; A Lâmpada deverá possuir duração 

mínima de 3500 horas no modo econômico; Deverá possuir compatibilidade 

com conteúdo 3D e compatibilidade de vídeo NTSC/PAL/SECAM; Deverá 

possuir no mínimo 02 (duas) entradas VGA (D-sub 15pin), 02 (duas) entradas 

HDMI; 01 (uma) saída VGA (D-sub 15pin), 01 (uma) Entrada S-Vídeo, 01 

(uma) entrada de Audio (Minijack), 01 (uma) entrada de Audio RCA (L/R), 01 

(uma) saída de Audio (Minijack), 01 (um) Autofalante de no mínimo 5Watts, 01 

(uma) conexão LAN RJ-45, 02 (duas) duas conexões USB tipo A, 01 (uma) 

conexão USB tipo B, deverá ser Bivolt, deverá possuir consumo máximo no 

modo econômico de 375Watts, deverá possuir peso máximo de 8,5Kg; A 

Licitante, deverá apresentar Carta do Fabricante ou do Distribuidor 

Oficial, está apta a comercializar o produto, comprovando a originalidade 

do mesmo. 

Deve acompanhar Suporte Universal para projetor multimídia com regulagem 

de altura variada; Deverá possuir faixa de regulagem mínima 65cm a 100cm; 

Deverá possuir sistema de inclinação de no mínimo 15º; Deverá possuir fixação 

por hastes móveis; Deverá possuir passagem interna de cabos; Deverá possuir 

pintura eletrostática na cor branca; Deverá acompanhar Kit de instalação; 

 

   No mais, permanecem inalteradas os demais itens do 

Edital de Pregão Presencial nº 007/2016. 

 

Mineiros/GO, 24 de maio de 2016.  

 

 

 

Liomar Alves dos Santos 



Pregoeiro 


