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1º ADENDO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 

NOVA DATA DE ABERTURA: 02/09/2020 

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TOTEM DE AUTOATENDIMENTO) PARA A AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 

PAG. 17, 18, 19, 28 E 29:                         ONDE SE LÊ:  

TOTEM DE AUTOATENDIMENTO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 

a) Terminal para autoatendimento, com características mínimas: 4,0 GB, RAM 240 GB SSD Microsoft Windows 10. 
Processador de 64 bits: Plataforma Intel: Core i3, sétima geração; Dissipador e ventilador do mesmo fabricante do 
processador; 
b) Gabinete: Dimensões máximas1665 mm de altura, 480 mm para comprimento da base do totem e 470 mm para a 
largura, ou compatível para o tamanho do monitor. Peso máximo 85 Kg; Chapa de aço inox com espessura de até 1,5 mm 
com pintura eletrostática ou fibra de vidro com pintura metálica; base com comprimento sólido para a sustentação de 
terminal. Não possui arestas ou saliências que ofereça risco físico de danos aos usuários. Acesso traseiro para a 
manutenção e operação dos equipamentos, porém dotados de fechadura de proteção nas portas traseiras; Entrada de 
rede elétrica independente da entrada da rede lógica instalado na parte traseira do gabinete; Com capacidade de abrigar 
todos os componentes da solução; os acessórios instalados/fixados no gabinete de forma que minimizem os furos dos 
mesmos; Disjuntor termomagnético para proteção de surtos elétricos; Ventiladores para a refrigeração interna do gabinete; 
Saída de som amplificada na parte frontal superior do gabinete. 
c) Fonte bivolt (127 e 220 V); com capacidade de suportar os componentes solicitados. 
d) Monitor: dimensão 17 a 21,5 polegadas, Tecnologia Touchscreen; Tecnologia de iluminação LED; Resolução nativa de 
1.280 x 1.024; Sub ou Digital DVI ou DisplayPort ou HDMI; Fonte Bivolt; Fonte bivolt (127 e 220 V) interna com ajuste 
automático de tensão.  
Garantia mínima: 1 ano.  Marca e modelo: ____________________ 

 

PAG. 17, 18, 19, 28 E 29:                                    LEIA-SE: 

TOTEM DE AUTOATENDIMENTO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 

a) Terminal para autoatendimento, com características mínimas: 4,0 GB, RAM 240 GB SSD Microsoft Windows 10. 
Processador de 64 bits: Plataforma Intel: Core i3, sétima geração; Dissipador e ventilador do mesmo fabricante do 
processador; 
b) Gabinete: serão aceitos modelos que possuem as dimensões da base de acordo com o modelo de cada fabricante, 
respeitando suas dimensões da base, garantindo uma melhor estabilidade do equipamento, garantindo a total segurança 
do usuário e do equipamento. Peso máximo 85 Kg; Chapa de aço inoxidável ou aço carbono, sendo que no caso da 
segunda opção é indispensável a pintura eletrostática ou fibra de vidro com pintura metálica; base com comprimento 
sólido para a sustentação de terminal. Não possui arestas ou saliências que ofereça risco físico de danos aos usuários. 
Acesso traseiro para a manutenção e operação dos equipamentos, porém dotados de fechadura de proteção nas portas 
traseiras; Entrada de rede elétrica independente da entrada da rede lógica instalado na parte traseira do gabinete; Com 
capacidade de abrigar todos os componentes da solução; os acessórios instalados/fixados no gabinete de forma que 
minimizem os furos dos mesmos; Disjuntor termomagnético para proteção de surtos elétricos; Ventiladores para a 
refrigeração interna do gabinete; Saída de som amplificada na parte frontal superior do gabinete. 
c) Fonte bivolt (127 e 220 V); com capacidade de suportar os componentes solicitados. 
d) Monitor: serão aceitos modelos de monitores que possuem proporção 4:3 ou 16:9, respeitando as principais 
características – tela entre 17 polegadas a 21,5 polegadas, compatível com resolução no mínimo em HD, tecnologia 
touchscreen, tecnologia LED, sub ou digital DVI ou displayport ou HDMI, fonte bivolt interna com ajuste automático de 
tensão.    
Garantia mínima: 1 ano.    Marca e modelo: ____________________ (APRESENTAR CATALOGO DO PRODUTO) 

 

INCLUIR PAG 21 – ITEM 1.4. HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR: 

b)  CATALOGO DO PRODUTO: contendo descritivo técnico, conforme fabricante do produto. 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da AMTT 


