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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 

 

Município de Campestre da Serra 
Secretarias Municipais de Educação, Administração, Fazenda, Assistência 
Social, Saúde  
Tipo de julgamento: menor preço por item 
Processo nº 036/2020 
 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA/RS, no uso de 

suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09:00 
horas, do dia 13 de Agosto do ano de 2020, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Campestre da Serra, localizada na Rua Bardini n° 210 se reunirão o 
pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 4.553/2020, com a finalidade 
de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando o registro de preços 
para o fornecimento dos bens descritos no Anexo I, processando-se essa licitação nos 
termos da Lei Federal n.º 10.520/2002, da Lei Complementar n° 123/2006, com as 
alterações da Lei Complementar n°147/2014 e nº 155/2016, dos Decretos Municipais 
n.º 1098 de 27 de fevereiro de 2013 e 1158 de 29 de outubro de 2013, com aplicação  
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/199. 

1. DO OBJETO: 
1.1. Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para o fornecimento de 
equipamentos de processamento de dados para as Secretarias Municipais de 
Campestre da Serra. 

2. DA RETIFICAÇÃO: 
 2.2. Retifica-se o item 01 do Anexo I, conforme segue: 

ONDE LÊ-SE: 

Item Quant. 
Mínima  

Quant. 
Máxima  

Descrição Preço Médio 
Unitário R$ 

01 01 un 25 un Computador completo corporativo 2 
- Gabinete formato torre e com fonte de alimentação interna bivolt 
automática;  
- Placa-mãe deverá possuir bios homologada do mesmo fabricante do 
computador;  
- Memória DDR 4 - 8 GB 2400mhz no mínimo. 
- Processador velocidade mínima de 3,6 GHZ. 
- Disco Rígido (HD) SATA mínimo de 500 GB 7200rpm.  
- Placa de vídeo integrada. 
- Placa de rede (RJ45) integrada. 
- HDMI integrada. 
- Mínimo de 04 conexões USB integradas. 
- Caixas de som. 
- Monitor mínimo de 18.5 polegadas, tecnologia LED. 
- Teclado ABNT2, com todos os caracteres da língua portuguesa, 
interface USB (vetado o uso de adaptadores) 
- Mouse óptico, USB, com no mínimo três botões, sendo um deles botão 
de rolagem. 
- Sistema operacional Microsoft Windows 10, OEM, 64bits, em 
português e licença permanente original FPP PN: 79G-04766. 
- Microsoft Office 2019, versão Home & Business ESD PN: T5D-03191 
em português e licença permanente original do fabricante. 

5.693,33 
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- Os Softwares (Windows10 e Office 2019) devem vir providos e pré-
instalados por fornecedor autorizado pelo fabricante e deverá ser 
apresentada mídia de instalação original. 
OBS1: Os computadores devem vir acompanhados com as mídias de 
drives da placa mãe de cada computador. 
OBS2: Proponente deverá anexar à proposta encarte ou documentação 
que contenha Marca/Modelo correspondente ao produto proposto. 
OBS3: O teclado, o mouse e o monitor devem ser da mesma marca do 
computador. 

OBS4:Garantia de 3 anos Onsite do próprio fabricante. 

 

LEIA-SE: 

Item Quant. 

Mínima  

Quant. 

Máxima  

Descrição Preço Médio 

Unitário R$ 

01 01 un 25 un Computador completo corporativo 2 
- Gabinete formato torre e com fonte de alimentação interna bivolt 
automática;  
- Placa-mãe deverá possuir bios homologada do mesmo fabricante do 
computador;  
- Memória DDR 4 - 8 GB 2400mhz no mínimo. 
- Processador velocidade mínima de 3,6 GHZ. 
- Disco Rígido (HD) SATA mínimo de 500 GB 7200rpm.  
- Placa de vídeo integrada. 
- Placa de rede (RJ45) integrada. 
- HDMI integrada. 
- Mínimo de 04 conexões USB integradas. 
- Caixas de som. 
- Monitor mínimo de 18.5 polegadas, tecnologia LED. 
- Teclado ABNT2, com todos os caracteres da língua portuguesa, 
interface USB (vetado o uso de adaptadores) 
- Mouse óptico, USB, com no mínimo três botões, sendo um deles 
botão de rolagem. 
- Sistema operacional Microsoft Windows 10, OEM, 64bits, versão 
Professional em português brasileiro e licença permanente original. 

- Microsoft Office 2019, versão Home & Business ESD PN: T5D-03191 
em português e licença permanente original do fabricante. 
- Os Softwares (Windows10 e Office 2019) devem vir providos e pré-
instalados por fornecedor autorizado pelo fabricante e deverá ser 
apresentada mídia de instalação original. 
OBS1: Os computadores devem vir acompanhados com as mídias de 
drives da placa mãe de cada computador. 
OBS2: Proponente deverá anexar à proposta encarte ou 
documentação que contenha Marca/Modelo correspondente ao 
produto proposto. 
OBS3: O teclado, o mouse e o monitor devem ser da mesma marca do 
computador. 
OBS4:Garantia de 3 anos Onsite do próprio fabricante. 

5.693,33 

 

As demais informações permanecem inalteradas.  

 

Campestre da Serra, 30 de julho de 2020. 

 

 

Moacir Zanotto 

Prefeito Municipal 

 

 

Este edital foi devidamente examinado e      

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

 

  _____________________________ 

           Procurador(a) Jurídico(a)        
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