
Anexo II – Item 1.1.6 
 

 

Projetor Interativo de curta distancia com as seguintes características mínimas: 

 
 
1. PROJEÇÃO  
 
a) Área de tela interativa de no mínimo 95 polegadas  

b) Luminosidade: 3.200 lumens ANSI (Máx.)  

c) Taxa de contraste: 2.300:1 típica (Full On/Full Off)  

d) Resolução: WXGA (1280 x 800)  

e) Uniformidade: Típica 80% (padrão japonês — JBMA)  

f) Lentes de projeção:F-Stop: F/2,71  

g) Tamanho da imagem: 77" (1,95 m) a 100" (2,54 m)  

h) Distância de projeção: 1,6 pé (0,49 m) a 2,15 pés (0,66 m)  

i) Taxa de projeção: 0,3 (em ângulo e distância)  
 
2. CONECTIVIDADE  
 
a) Alimentação: soquete de entrada de energia CA (Corrente Alternada)  

b) Entrada do computador: 2 D-sub para sinais de entrada de TV de alta definição e de 
componente/RGB analógico  

c) Saída do computador: um D-sub de 15 pinos  

d) Entrada de vídeo: 1 Vídeo Composto RCA / 1 S-Video  

e) Entrada USB: 1 mini USB secundário para suporte remoto, atualização de firmware e caneta 
interativa/1 USB Tipo A para Visualização USB/1 USB Tipo B para Monitor USB  

f) Wireless1: conector USB Wi-fi com dongle wireless USB incorporado  

g) Entrada de áudio: 1 entrada de fones de ouvido (diâmetro de 3,5 mm) / 1 par de conector 
RCA  

h) Saída de áudio: 1 entrada de fones de ouvido (diâmetro de 3,5 mm)  

i) Rede: um conector RJ45 para funcionamento em rede  
Versão-3 (26/agosto/2011)  
 
j) Entrada HDMI: uma HDMI 1.3 (compatível com HDCP)  

k) RS232: um miniDIN RS232 para controle remoto com fio do projetor a partir do PC  

l) Microfone: 1 porta de microfone  

m) Saída de 12 V com conector CC: 1 saída de conector CC de 12 V a 200mA, controle por relé 
para controle automático da tela de projeção  
 
3. LÂMPADA  
 
a) Ciclo de vida útil da lâmpada2: até 2.500 horas em modo típico; até 3.000 horas no modo 
econômico  

b) Tipo de lâmpada: Philips de 280 W substituível pelo usuário  
 



4. COMPATIBILIDADE DE VÍDEO  
 
a) S-Video/Vídeo composto: NTSC [J, M, 4,43, suporte a Closed Caption (CC1 a CC4)], PAL (B, D, 
G, H, I, M, N, Nc, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L)  

b) Vídeo componente (via VGA) e HDMI (compatível com HDCP): 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p 
PC (VGA, HDMI): siga a especificação de modos de vídeo preferenciais da Dell para monitores  
 
5. ÁUDIO  
 
a) Áudio multimídia: 2 alto-falantes de 5 W  
 
6. CORREÇÃO DE KEYSTONE  
 
a) Vertical: +40° / -35°  
 
7. TAMANHO E PESO  
7.1 Projetor  
a) Dimensões (L x A x P): 12,9" x 7,5"x 16,6" (326,8 x 191 x 420,5 mm)  

b) Peso: 15,6 lb ± 0,05 lb (7,08 kg ± 23 g)  
 
7.2 Caneta interativa  
a) Dimensões (L x A x P): 0,88" x 0,94"x 6,66" (22,46 x 23,79 x 169,17 mm)  

b) Peso: 0,13 lb (60 g) (com bateria recarregável de íon de lítio com duração de 24 horas em 
uso/4 semanas standby; não requer calibragem do sistema). Possibilidade de operação de 
interação via caneta em distâncias de pelo menos 6 metros da tela.  
 
8. REQUISITOS ELÉTRICOS  
a) Alimentação: Universal de 100 a 240 CA e 50 a 60 Hz com entrada PFC  

b) Consumo de energia operacional:  
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Modo econômico: 320 W +/- 10% a 110 VCA (rede ativada)  
Modo de economia de energia: < 10 W (wireless e rede ativados)  
Modo de espera: < 0,5 W (rede, Saída VGA e wireless desativados)  
 
9. ASPECTOS AMBIENTAIS  
a) Temperatura operacional: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)  

• Umidade: 80% (máxima)  

b) Temperatura de armazenamento: 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F)  

• Umidade: 90% (máxima)  

n) Temperatura de envio: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)  

• Umidade: 90% (máxima)  
 
10. CONTEÚDO DA CAIXA  
a) Cabo de alimentação  

b) Cabo VGA  

c) Cabo USB (USB A para USB B)  

d) Cabo miniUSB 2M (USB A para miniUSB B)  

e) Cabo miniUSB 5M (USB A para miniUSB B)  

f) Caneta interativa (incorporada com bateria de íon de lítio)  

g) Nib  

h) Alça para pulso  

i) CD do InterwriteWorkspace  

j) Controle remoto  

k) Tampa para cabo  

l) 2 pilhas AAA  

m) Guia do usuário e documentação em CD  

n) CD com licença única do Software Interwrite Workspace eInstruction, ExamView e livro 
didático eletrônico  
 
11. CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE  
a) Permite a operação simultânea por pelo menos dois usuários, através da caneta eletrônica, 
permitindo que até dois estudantes participem de jogos educacionais e atividades 
colaborativas ao mesmo tempo;  

b) Acompanhada software no idioma Português do Brasil. O software permite salvar e exportar 
arquivos nos formatos BMP, JPG, PNG, PDF, PPT, DOC e HTML;  

c) Software com 4000 recursos educacionais disponíveis (conteúdos em diversas disciplinas) 
em forma de slides e planilhas, galerias de imagens e animações em Flash;  

d) Entre os recursos do software:  
 
e) Efeito de “canhão de luz” para enfatizar uma parte da tela. Permitir mover, alterar tamanho 
ou rotacionar objetos com o simples toque da caneta visando a substituição do mouse;  

f) Prover recurso de escurecimento parcial da tela, visando mostrar gradualmente o conteúdo 
a ser visualizado. Permitir a gravação de vídeo em formato AVI, com todas as operações feitas 
no microcomputador e a voz do apresentador para exibições futuras;  
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• Deve apresentar um teclado virtual para que o apresentador não precise se dirigir ao 
micro/laptop. Possuir o recurso de captura total ou parcial da tela de um programa 
qualquer visando a edição no software do projetor;  

• Possuir o recurso de salvar arquivos cujo formato pode ser lido em outros sistemas 
operacionais que estejam utilizando o software do projetor;  

• Permitir a adição de hiperlinks seja para arquivos, Internet, figuras, diretamente do 
software do projetor facilitando o acesso aos arquivos e a internet;  

• Permitir o uso de arquivos e filmes em Flash com uma galeria já inclusa no software 
ajudando o apresentador a exibir conteúdos de um determinado tema com formas 
prontas.  

• Possuir o recurso para desenhar linhas em estilos diferentes: contínuas, tracejadas e 
com setas conectoras, sendo um recurso alternativo ao giz ou materiais tóxicos para 
escrita em quadros;  

• Possuir reconhecimento de escrita (OCR) de modo natural, sem necessidade de 
treinamento específico;  

• Permitir projetar e manipular todas as aplicações geradas no computador, permitir 
escrever (tinta virtual), apagar e salvar toda e qualquer informação;  

• Possuir grifador ou marca texto com cores e espessuras configuráveis para destacar os 
conteúdos;  

• Permitir rolagem das páginas em qualquer direção facilitando o uso para os 
educadores;  

• Possuir ferramentas de régua, triângulo, transferidor e compasso;  

• Possuir o recurso ordenador de páginas para facilitar a visualização das páginas;  

• Permitir pela barra de ferramentas a integração com sistemas de avaliação e 
respostas;  

 
e) Permitir atualização gratuita de versão do software, disponível através do site do fabricante 
na internet;  

f) Garantia de três (3) anos contra defeitos de fabricação;  
 
12. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA  
a) Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as 
informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e 
administração;  
13. OUTROS  
a) Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá 
apresentar declaração do fabricante específica para o edital, autorizando a empresa Licitante a 
comercializar e prestar os serviços de garantia exigidos;  
b) O equipamento deverá pertencer a linha corporativa do fabricante, não sendo aceito 
equipamentos destinados ao uso doméstico;  
c) Os componentes do projetor deverão ser homologados pelo fabricante. Não será aceita a 
adição ou subtração de qualquer componente não original de fábrica para adequação do 
equipamento;  
d) Apresentação de no mínimo um atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a proponente fornece/forneceu bens compatíveis com os objetos 
da licitação emitidos em papel timbrado, com assinatura, identificação e telefone do emitente;  
f) O fabricante deverá apresentar todos os certificados ANATEL para comercialização de 
modem e placas wireless e bluetooth.  
 



14. GARANTIA  
a) Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) 
meses;  
b) A Contratada deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados 
de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do 
problema, com atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.  
c) O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a abertura dos 
chamados;  
d) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça 
defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos;  
e) Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram 
(on-site) - após diagnóstico realizado por telefone - incluindo peças e mão de obra, no próximo 
dia útil ao de abertura do chamado junto a Contratada, em todo o território nacional e sem 
custo adicional para o cliente de deslocamentos para atendimento.  
f) O suporte ao hardware deverá incluir também danos acidentais, como derramamento de 
líquidos, sobrecargas elétricas e quebra devido a quedas ou outros tipos de colisão não 
intencionais, oferecendo nestas situações o reparo ou substituição total do equipamento. 


