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TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 

044/2022. 

 

A Prefeita Municipal de Bom Jesus, LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA, no 

uso legal de suas atribuições, em face de modificações extremamente necessárias, torna 

público a Retificação do Edital de Pregão Eletrônico 044/2022, que objetiva a aquisição 

futura de materiais permanentes visando atender as necessidades das secretarias 

municipais. 

 

1- ALTERAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Altera-se o termo de referência, para incluir nos itens 1, 2, 5 e 6 a exigência de garantia 

de 12 (doze) meses. 

Item Descrição 

1- Desktop, com processador de, no mínimo, 3.60ghz. Até 4.30ghz de 

frequência base, 04 núcleos e 08 threads, sem contar overclock ou turbo 

6mb de cache ou superior, processador gráfico integrado, com 

performance mínima de 8.000 pontos, no performance test 8 da 

passmark® software,  (o desempenho será comprovado por intermédio de 

resultados de benchmark, disponíveis em: 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, ou modelo superior, desde 

que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo 

passmark), mínimo 8gb de memória ram ddr-4 2.666 mhz ou superior, 

capacidade de expansão mínima de 32 gb, ssd de no mínimo 240gb sata 

ou m2. Placa mãe: 2 x slots dimm, ddr4 2.400 mhz ou superior, 2 saídas 

para monitor, sendo, no mínimo, 01 no padrão analógico vga e 01 digital 

podendo ser no padrão hdmi ou displayport, para a conexão vga, será 

aceito uso de adaptador externo, do mesmo fabricante do equipamento 

ofertado, controlador integrado serial sata 6.0gb/s, slots de expansão 1 x 

pci express 3.0 x16 e 1x pci express x1, controlador de rede ethernet 

gigabit 10/100/1000. Alimentação: fonte bivolt 400w com 4 conectores 

sata,1 conector pci-e, 4 conectores hdd certificação eficiência energética 

85% comprovada, conexões da fonte: 1 alimentação 24 pinos, 1 pci 

express 6+2 pinos, 1 auxiliar 4 pinos, 2 conectores de energia ide, 4 

conectores de energia sata. Teclado sem fio usb padrão abnt2 e mouse 

ótico sem fio usb 2,4 ghz, recarregável, com cabo para 

carregamento, monitor led  mínimo de 19,5’’ 60 hz, resolução 1.600x900, 

vga, hdmi, com altura e rotação ajustáveis. Todos os componentes e 

periféricos acima descritos, deverão ser testados e estar em pleno 

funcionamento. Garantia de 12 (doze) meses. 

2- Impressora multifuncional (copiadora e scanner) tanque de tinta 100% 

sem cartucho, com conexão wireless (wifi-direct integrado), até 5760 x 

1440 dpi de resolução de impressão, alimentação bivolt. Garantia de 12 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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(doze) meses. 

5- Nobreak bivolt automático, potência 1500 VA, 2 baterias 12Vdc/7Ah, 

mínimo 5 tomadas Padrão nbr 14136, Tensão entrada Bivolt automático 

115/127/220V, saída 115V. Garantia de 12 (doze) meses. 

6- Nobreak bivolt automático, potência 600 VA, 1 bateria 12Vdc/5Ah, 

mínimo 4 tomadas Padrão nbr 14136, Tensão entrada Bivolt automático 

115/127/220V, saída 115V. Garantia de 12 (doze) meses. 

 

 

2- ALTERAÇÃO NA DATA DE ABERTURA 

 Altera-se a data de abertura do certame para o dia 22 de Junho de 2022, às 9 

horas e 35 minutos. 

Os demais itens do Edital de Pregão Eletrônico 044/2022 permanecem 

inalterados.                                                               

                                                                                       

 

     Bom Jesus, 02 de Junho de 2022. 

 
 

LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA 

Prefeita Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

A retificação do edital foi devidamente 

examinada e aprovada por esta Assessoria 

Jurídica. 

                                Em 02/06/2022             

 

 

      ________________________ 

           Assessor(a) Jurídico(a) 


