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MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE –SC 
 

1ª ALTERAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO  
Nº 15/2020 FMS - PREGÃO ELETRÔNICO 

 
Considerando a necessidade de alteração do edital em epígrafe, DECIDE:   
 
INCLUIR o item 5.0 no texto do Termo de Referência – Anexo I 

 
5. DA GARANTIA DOS PRODUTOS 
 
5.1. Os produtos deverão ter garantia mínima de doze (12) meses contra vícios e/ou defeitos 

de fabricação, a contar da data de entrega dos materiais. 
 
 

ALTERA-SE o item 8.1.1 do edital, passando a vigorar com o seguinte texto: 
 

8.1.1. O vencedor terá até 10 (dez) dias consecutivos contados do recebimento do pedido 
(autorização de fornecimento) através de e-mail para realizar a entrega 

 
8.1.1. O vencedor terá até 20 (vinte) dias úteis contados do recebimento do pedido (autorização 

de fornecimento) através de e-mail para realizar a entrega. 
 
ALTERA-SE o item 2.3 do ANEXO I, passando a vigorar com o seguinte texto: 
 

2.7. Será concedido prazo de 10 dias consecutivos, contados do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, que será encaminhada via e-mail, para a entrega dos materiais. 

 
2.7.  Os materiais deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias úteis contados do recebimento 

da autorização de fornecimento, que será enviada via e-mail ou fax. 
 
ALTERA-SE a descrição do item 01 do Termo de Referência e da planilha da proposta no que diz 

respeito ao modelo de referência passando a vigorara como segue: 
 

Projetor Multimídia – Cor Preto/Branco. Características mínimas: Luminosidade 3600 lumens. Lente 
foco manual. Zoom Digital índice de projeção. Throw Ratio: 1,45 – 1,96. Distância de Projeção: 0,88 – 
10,44 metros (100” a 3m de distância). Tamanho da Imagem: 23” – 300. Foco: Manual. Zoom: 1 – 1,35 
(digital). Conexões: Entrada HDMI x 1; Computador; VGA RGB (D-sub 15 –pinos) x 1; Vídeo Composto 
RCA (amarelo) x1; USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi); USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, controle); 
Áudio: RCA x 2 (vermelho/branco); Controle: RS-232 x 1. Saída: VGA (Mini D-sub 15 pin) x1 – Monitor 
Out; Áudio (Stereo Mini Jack) x 1, Bivolt, com controle remote - Maleta para transporte – Apresentador 
Multimídia. (Modelo de referência: Acer X1123H) 
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Por último, ALTERAM-SE todas as datas de abertura, e consequentemente do recebimento da 
proposta, e data de início de disputa de preços, conforme transcreve-se abaixo e que passa a vigorar: 

 
Recebimento das Propostas: das 0h do dia 20/02/2020 até as 13h45min do dia 06/03/2019;  
Início da Sessão de Disputa de Preços: às 14h do dia 06/03/2020 no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF. 
 
As demais informações contidas no Edital do processo licitatório em epígrafe permanecem 

inalteradas e em vigor.  
 
Publique-se esta alteração na imprensa oficial deste Município (DOM), no site 

www.campoalegre.sc.gov.br  e no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
Publique-se ainda o Edital consolidado com a 1ª alteração no site do Município 

www.campoalegre.sc.gov.br . 
 
Campo Alegre, 19 de fevereiro de 2020. 
 
 

Lucilaine Mókfa Schwarz 
Secretária Municipal de Administração 
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