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AVISO DE ERRATA n° 1 
 

A Comissão de Licitação, com uso as atribuições que lhe são atribuídas conforme o 
Regulamento de Licitações e Contratos do SEBRAE informa sobre o PREGÃO 
ELETRÕNICO 049/2013 as seguintes alterações, destacadas em negrito: 

 
LOTE 01 
 
4.1.        REQUISITOS MÍNIMOS DOS TELEVISORES LED  
a)    Tecnologia Light-Emitting Diode (LED); 
b)    Tela de 40” (quarenta polegadas) ou 42" (quarenta e duas polegadas); 
c)    Resolução Full HD de 1.920 X 1.080p (varredura progressiva); 
d)    Taxa de atualização mínima (Refresh rate) de 60Hz; 
e)    Formato de tela de 16:9; 
f)     Mínimo de uma entrada Universal Serial Bus (USB); 
g)   Mínimo de duas entradas High-Definition Multimedia Interface (HDMI); 
h)     Possuir encaixe para suporte de parede de 42 polegadas. 
i)      Possuir controle remoto; 
j)    Alimentação de energia bivolt automática, para 110 ou 220 volts, 50 / 60 Hz; 
k)     Possuir cabo de força; 
l)  Áudio estéreo com potência mínima de 20W RMS totais (2 x 10W); 
m)   Cor predominantemente preta; 
n)    Possuir modo de economia de energia com ausência de sinal; 
o)    Possuir relógio interno; 
p)     Possuir função de ligar TV e desligar TV com horário programável; 
q)    Possuir suporte à exibição de vídeos através da entrada USB no padrão codec de vídeo 
DivX® HD; 
 
 
LOTE 02 
 
4.2.        REQUISITOS MÍNIMOS DOS MINICOMPUTADORES TIPO NETTOPS 
a)            Processador: Processador de núcleo duplo com clock de, no mínimo, 1.7 GHz e 
com, no mínimo, 1MB de cache;  
b)           Memória: Memória RAM com, no mínimo, 2GB, tecnologia DDR3 e frequência 
mínima de 1.066MHz  
c)            Ter memória RAM expansível para 4GB no mínimo; 
d)           Interfaces: Controladora gráfica com saída VGA e HDMI, com suporte a 
resolução de 1920x1080 pixels, 24 bits por pixel, padrões plug-and-play, DirectX-10.1 e 
suporte a monitor estendido. A saída VGA poderá ser através de adaptador se a 
interface do equipamento for do tipo DVI. Neste caso, deve ser fornecido o adaptador 
DVI para VGA; 
e)           Possuir, no mínimo, uma saída de vídeo HDMI; 
f)            Controladora de rede Ethernet Gigabit 10/100/1000 e conector RJ45;  
g)            Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone; 
h)           No mínimo 4 (quatro) interfaces USB 2.0; 
i)             Controladora de Rede Wi-fi com protocolo de comunicação 802.11 b/g/n (integrado); 
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j)             Unidade de Disco Rígido: Unidade de disco rígido interna com capacidade de 
armazenamento de, no mínimo, 250 Gb (duzentos e cinqüenta gigabytes); 
k)            Gabinete: Gabinete compacto com fonte de alimentação; Botão liga/desliga e 
indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado (power-on) na 
parte frontal do gabinete; 
l)             Software e Documentação: Licença para o sistema operacional Windows 7 
Professional 32 bits; 
m)          Dimensões (L) 188 mm x (A) 220 mm x (P) 60 mm ou inferiores 
 
Obs: Equipamento destina-se a ser usado preso atrás das TVS LCD/LED. 
Deve acompanhar : 01 cabo HDMI 2.0 de 1.5m 
 
Devido as alterações nas especificações a licitação será prorogada para o dia 
22/08/2013 as 14 horas. 
 
Torna-se publica a alteração supracitada, permanecendo inalteradas demais condições 
estabelecidas no edital. 
 

Porto Alegre, 12 de agosto de 2013. 
 
Atenciosamente. 
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