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PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 
RETIFICAÇÃO Nº 02 AO EDITAL  

   

A pregoeira Michele Aparecida Villaça, designada pela portaria 25/2014, no 
uso de suas atribuições legais, resolve RETIFICAR  o Edital de Pregão 
Presencial nº 13/2014 e seus anexos,  nos itens abaixo relacionados ,  
passando a  integrarem o referido instrumento convocatório as seguintes 
modificações : 

 

I - Altera-se a redação do Item 8.1 do Termo de Referência – Anexo I do 
Edital para a seguinte: 
 
 

8.1 - Os aparelhos caracterizados neste termo de referência como 
“padrão voz e dados” devem atender, no mínimo, às seguintes 
especificações: 
 

- Identificador de chamadas; 

- Alerta vibratório; 

- Viva-voz integrado; 

- SMS e MMS; 

- E-mail; 

- Push Mail; 

- Vídeo Chamada; 

- Controle de chamada: Discagem de voz, Gravador de voz; 

-Tela medindo de 4,3” a 5”; 

- Espessura: 8,94 milímetros a 11 milímetros; 

- Dimensões (largura x altura): 61,30 a 70,70 milímetros de largura x 
124,60 a 141,50 milímetros de altura; 

- Peso: 108 a 149 gramas; 

- Antena interna; 

- Menu em português; 

- Permitir a utilização de fones-de-ouvido; 

-Sistema operacional Android;  

-Tecnologia de localização GPS; 

- Tamanho da RAM: 1GB a 1,5GB; 

- Velocidade do Processador : 1.200 a 1.700 Mhz; 

- Quantidade de núcleos: 2 ou 4; 
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- GPU Placa Gráfica: Qualcomm Adreno 305; 

- Capacidade de memória interna: 16 GB (8,8 a 13 GB acessível pelo 
usuário); 

- Capacidade de memória externa: 32 a 64 GB do tipo microSD ou 
microSDHC; 

- Dual Chip: Dual SIM - Chamada ativa em uma das linhas; 

- Tipo de SIM Card :micro SIM; 

- GSM Mhz : Quad-Band 850/900/1800/1900; 

- Rede 2G: GSM 850/900/1800/1900; 

-Rede 3G : UMTS 850/900/1900/2100; 

- Rede Dados: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+; 

- Rede 2G SIM2: GSM 850/900/1800/1900; 

- Rede Dados SIM2: GPRS, EDGE; 

- Câmera Principal de 8 MP; 

- Câmera Frontal de 2 MP; 

- Gravação de vídeo na câmera principal HD ou Full HD; 

- Gravação de vídeo na câmera frontal HD ; 

- Capacidade padrão da bateria de 1900 a 2070 mAh; 

- Permitir conexão bluetooth; 

- Permitir conexão Wi-Fi; 

- Aviso de mensagens recebidas e chamadas não atendidas; 

      - Registro de chamadas (pelo menos as dez últimas feitas a partir 
do aparelho e recebidas pelo mesmo); 

 
II – Altera-se a planilha do Anexo VII – Proposta Comercial, para a que 

segue abaixo: 
 

Especificação dos aparelhos em comodato 

Descrição do Aparelho Quantidade Marca/Modelo 

Os aparelhos caracterizados no 
termo de referência como “padrão 
voz e dados” devem atender, no 
mínimo, às seguintes 
especificações: 

- Identificador de chamadas; 

- Alerta vibratório; 
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- Viva-voz integrado; 

- SMS e MMS; 

- E-mail; 

- Push Mail; 

- Vídeo Chamada; 

- Controle de chamada: 
Discagem de voz, Gravador de 
voz; 

-Tela medindo de 4,3” a 5”; 

- Espessura: 8,94 milímetros a 
11 milímetros; 

- Dimensões (largura x altura): 
61,30 a 70,70 milímetros de 
largura x 124,60 a 141,50 
milímetros de altura; 

- Peso: 108 a 149 gramas; 

- Antena interna; 

- Menu em português; 

- Permitir a utilização de fones-
de-ouvido; 

-Sistema operacional Android;  

-Tecnologia de localização 
GPS; 

- Tamanho da RAM: 1GB a 
1,5GB; 

- Velocidade do Processador : 
1.200 a 1.700 Mhz; 

- Quantidade de núcleos: 2 ou 
4; 

- GPU Placa Gráfica: 
Qualcomm Adreno 305; 

- Capacidade de memória 
interna: 16 GB (8,8 a 13 GB 
acessível pelo usuário); 

- Capacidade de memória 
externa: 32 a 64 GB do tipo 
microSD ou microSDHC; 

- Dual Chip: Dual SIM - 
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Chamada ativa em uma das 
linhas; 

- Tipo de SIM Card :micro SIM; 

- GSM Mhz : Quad-Band 
850/900/1800/1900; 

- Rede 2G: GSM 
850/900/1800/1900; 

-Rede 3G : UMTS 
850/900/1900/2100; 

- Rede Dados: GPRS, EDGE, 
UMTS, HSDPA, HSUPA, 
HSPA+; 

- Rede 2G SIM2: GSM 
850/900/1800/1900; 

- Rede Dados SIM2: GPRS, 
EDGE; 

- Câmera Principal de 8 MP; 

- Câmera Frontal de 2 MP; 

- Gravação de vídeo na câmera 
principal HD ou Full HD; 

- Gravação de vídeo na câmera 
frontal HD ; 

- Capacidade padrão da bateria 
de 1900 a 2070 mAh; 

- Permitir conexão bluetooth; 

- Permitir conexão Wi-Fi; 

- Aviso de mensagens 
recebidas e chamadas não 
atendidas; 

      - Registro de chamadas (pelo 
menos as dez últimas feitas a partir 
do aparelho e recebidas pelo 
mesmo); 

Observação 1: O aparelho deverá ser 
acompanhado com carregador, 
cabos, fone de ouvido, guias de 
instrução. 

Observação 2:Apresentar documento 
hábil a comprovar que as 
especificações técnicas dos 
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aparelhos indicados atendem o 
mínimo exigido no edital. Podendo 
ser: catálogo, manual, 
especificações retiradas do site do 
fabricante, entre outros. 

 
 

III- Altera-se a DATA DA SESSÃO PÚBLICA / ABERTURA DOS 
ENVELOPES: 16/12/2014, mantendo o mesmo horário às 09h10’. 
 
             

Pará de Minas, 01 de dezembro de 2014 

 

 

 

Michele Aparecida Villaça 
Pregoeira 

 

 


