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Item

Pregão Presencial Nº 000025/2022 - Processo Nº 001314/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

TERMO DE REFERENCIA

Especificação QuantidadeUnd.CódigoLote Média Total

00001

MESA DIGITAL INTERATIVA TOUCHSREEN Ferramenta
educacional, para crianças de 2 a 10 anos utilizarem no
aprendizado em sala de aula e/ou recreação, que
deverão ser novos e de primeiro uso nas seguintes
características:

Mesa Digital Interativa Touchscreen

Interface de Tela •

•	Tela touchscreen, multitoque de no mínimo 20
polegadas;
•	Resolução Full HD (1.920 x 1.080), ângulo de visão
160º para todas as direções (IPS), sensibilizada pelo
toque de canetas, próteses, dedo, pinceis e outros
objetos não transparentes;
•	 Monitor com proteção de vidro especial para suportar
peso superior a 40 Kg;
•	 Touchscreen (sensível ao toque), multi toque,
multiusuário, sensível a qualquer objeto não
transparente;

Unidade de Processamento
•	Dual Core 2.41GHz, memória RAM 4GB e disco SSD
120GB;

Interfaces e Acessos

•	Alto falantes estéreo;
•	Conexão USB;
•	Conexão Wireless;
•	Conexão para fone de ouvido;
•	Conexão para microfone;
Cores

•	Sólidas com opção de mesclar as cores básicas:
•	AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE, VERMELHO;

Gabinete Acabamento

•	Dimensões aproximadas (cm) 88C x 55A x57L
•	 Estrutura em Polietileno atóxico;
•	 Sem arestas, pontas ou quinas, cantos
arredondados;
•	Sem itens de fixação, como parafusos, na área visível
de uso;
•	 Isolamento elétrico, componentes eletrônicos internos
isolados;
•	 Refrigeração interna através de coolers;
•	 Resistentes a choques, vibrações e riscos;
•	 Resistente a água (não imerso);
•	Estrutura resistente a pressão superior a 100kg

Energia

•	110/220/Bivolt automático

Atividades

48,0000UND00056576 18.990,000 911.520,00
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•	Deverá vir de fábrica com no mínimo 150 atividades
ludo-pedagógicas divididas por diversos níveis, formas
de abordagem e adaptáveis para várias línguas
(Português, Inglês, Espanhol e muitas outras) criando
uma combinação incansável para as crianças.
•	 Permitir atualização automática, ilimitada e gratuita.
•	Entre os temas dos aplicativos préinstaladas deverão
abordar os temas: Alfabetização, Libras, Línguas,
Ciências, Matemática, Geografia, História, Ilustração e
Cores, Memória, Coordenação Motora, Percepção
Visual, Raciocínio Lógico, abrangendo a faixa etária, a
partir de 2 anos até 10 anos, aderindo a BNCC;
•	Compatível com Windows, Linux, Android.

00002

MESA DIGITAL INTERATIVA TOUCHSREEN Ferramenta
educacional, para crianças de 2 a 10 anos utilizarem no
aprendizado em sala de aula e/ou recreação, que
deverão ser novos e de primeiro uso nas seguintes
características:

Mesa Digital Interativa Touchscreen

Interface de Tela •

•	Tela touchscreen, multitoque de no mínimo 20
polegadas;
•	Resolução Full HD (1.920 x 1.080), ângulo de visão
160º para todas as direções (IPS), sensibilizada pelo
toque de canetas, próteses, dedo, pinceis e outros
objetos não transparentes;
•	 Monitor com proteção de vidro especial para suportar
peso superior a 40 Kg;
•	 Touchscreen (sensível ao toque), multi toque,
multiusuário, sensível a qualquer objeto não
transparente;

Unidade de Processamento
•	Dual Core 2.41GHz, memória RAM 4GB e disco SSD
120GB;

Interfaces e Acessos

•	Alto falantes estéreo;
•	Conexão USB;
•	Conexão Wireless;
•	Conexão para fone de ouvido;
•	Conexão para microfone;
Cores

•	Sólidas com opção de mesclar as cores básicas:
•	AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE, VERMELHO;

Gabinete Acabamento

•	Dimensões aproximadas (cm) 88C x 55A x57L
•	 Estrutura em Polietileno atóxico;
•	 Sem arestas, pontas ou quinas, cantos
arredondados;
•	Sem itens de fixação, como parafusos, na área visível

15,0000UND00056576 18.990,000 284.850,00
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de uso;
•	 Isolamento elétrico, componentes eletrônicos internos
isolados;
•	 Refrigeração interna através de coolers;
•	 Resistentes a choques, vibrações e riscos;
•	 Resistente a água (não imerso);
•	Estrutura resistente a pressão superior a 100kg

Energia

•	110/220/Bivolt automático

Atividades

•	Deverá vir de fábrica com no mínimo 150 atividades
ludo-pedagógicas divididas por diversos níveis, formas
de abordagem e adaptáveis para várias línguas
(Português, Inglês, Espanhol e muitas outras) criando
uma combinação incansável para as crianças.
•	 Permitir atualização automática, ilimitada e gratuita.
•	Entre os temas dos aplicativos préinstaladas deverão
abordar os temas: Alfabetização, Libras, Línguas,
Ciências, Matemática, Geografia, História, Ilustração e
Cores, Memória, Coordenação Motora, Percepção
Visual, Raciocínio Lógico, abrangendo a faixa etária, a
partir de 2 anos até 10 anos, aderindo a BNCC;
•	Compatível com Windows, Linux, Android.

63,0000 1.196.370,00Total Geral:
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