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RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2020 

 

 AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE RECARGA E NOTEBOOKS 

PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AÇÕES 

ARTICULADAS (PAR), DO FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), ATRAVÉS DO 

PROCESSO NO 23400 001316/2019-20; TERMO NO 202001863-5 E 

CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPORÉ/RS, nos termos do artigo 21 §4º 

da Lei n 8.666/93, RETIFICA o Edital nos seguintes termos:  

1) Altera-se a descrição do Item 01 do ANEXO I – Termo de Referência, 

conforme segue abaixo: 

 

Carrinho de Recarga (sem equipamentos) - Educação Conectada 

Características Técnicas:  

 

1. Gabinete:  
a) Construído com componentes metálicos: chapas planas de aço carbono, com espessura a 

partir de 0,90mm e perfis metálicos estruturais;  

b) Bandejas interiores, com reforço estrutural longitudinal;  

c) Duas portas frontais e duas portas traseiras para permitir a abertura total do gabinete e o fácil 

acesso ao seu interior, resistentes, com aberturas/orifícios distribuídas ao longo do seu 

comprimento para melhorar a troca térmica interna, sistema de fechamento do tipo Cremona, 

com dois pontos de travamento (superior e inferior), com duas cópias de chave;  

d) Painéis laterais construídos em única peça e encaixados/fixados internamente, sem uso de 
parafusos ou prendedores externos para evitar a desmontagem pelo lado externo;  

e) Sistema de exaustão composto por dois ventiladores para retirada do ar quente do interior 

do gabinete e manutenção da temperatura dos equipamentos em condições ideais de trabalho;  

f) Acabamento em pintura eletrostática resistente a riscos e corrosão;  

g) Superfície superior com revestimento antiderrapante, para acomodação de monitor, laptop, 

projetor, roteador e acessórios;  

h) Possuir dimensionamento de gravidade “CG”;  

i) Temperatura de funcionamento: -5°C a 40°C;  

j) Funcionamento em umidade relativa não condensada: 5% a 95%;  

k) Puxador tubular lateral superior para facilitar o manuseio e deslocamento do gabinete;  

l) Quatro (4) rodízios emborrachados de no mínimo 3 (três) polegadas de diâmetro para permitir 

a fácil movimentação do gabinete entre ambientes, com trava em pelo menos dois rodízios.  

 

2. Capacidade de armazenamento:  
m) Capacidade mínima de armazenamento para (40) notebooks colocados em posição 

horizontal;  
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3. Dimensões:  
n) Dimensões externas: 765 mm x 905 mm x 665 mm (largura x altura x profundidade);  

o) Dimensões aproximadas dos compartimentos dos notebooks/netbooks: 260 mm x 60 mm x 

345 mm (largura x altura x profundidade).  

 

4. Peso:  
p) Peso máximo de 120 Kg, para facilitar o manuseio, movimentação e transporte do gabinete. 

 

5.Outros: 

q) Possuir dispositivo elétrico de proteção contra choque; 

r) Possuir dispositivo contra surto de tensão; 

s) Possuir dispositivo contra sobrecarga de corrente; 

t) Possuir módulo eletrônico micro controlado para controle de carga; 

u) Todas as tomadas do gabinete deverão seguir o padrão NBR 14136; 

v) Laudo técnico de relatório de ensaio através de corpos-de-prova, emitido ao fabricante, 

comprovando a resistência à corrosão de névoa salina por no mínimo 1.000 horas, em 

atendimento às seguintes normas técnicas da ABNT: NBR 8094:1983 / NBR 5841:2015 / 

com grau de enferrujamento de F0. 

 

Locais de Entrega: 

EMEF Imaculada Conceição: 01 

EMEF Jairo Brum: 01 

EMEF Alexandre Bacchi: 01  

EMEF Zaida Zanon: 01 
 

 

2) Altera-se a data da Sessão Pública que será realizada no site 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br, para o dia 04 de maio de 2020, sendo que as 

propostas deverão ser registradas no site até às 09 horas e o início da sessão de lances 

será às 09 horas e 30 minutos (horário de Brasília-DF). 

 

3) As demais cláusulas permanecem inalteradas.  

 

Mais informações poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal da 

Administração - Setor de Licitações pelo telefone (54) 3443-5717.  

 

Guaporé – RS, em 15 de abril de 2020. 

 

VALDIR CARLOS FABRIS JONAS AGOSTI 

PREFEITO ASSESSOR JURÍDICO 

 OAB/RS nº 59.450 

 


