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RETIFICAÇÃO
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 43/2019
Pregão Presencial n°. 15/2019.

Considerando estar presente o pressuposto autorizativo da legislação que
rege a matéria, RETIFICO os itens 04 e 12 da Cláusula 2 do Anexo I - Termo de Referência do
Edital de Licitação PREGÃO PRESENCIAL 15/2019, do tipo MENOR PREÇO, que teria sua
abertura em 03 de junho de 2019, às 09hs00min, objetivando seleção e contratação de
empresa do ramo legalmente constituída para fornecimento de equipamentos e material
permanente para saúde, tudo em conformidade com o Anexo I - Termo de Referência.

Fica RETIFICADO os itens 04 e 12 da Cláusula 2 - CARACTERÍSTICAS referente ao Anexo I Termo de Referência.
Item
04

12

Discriminação
Computador
Especificação: Computador desktop com processador no mínimo Intel Core i3
ou AMD a10 ou similar; possuir 1 disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de
08 gigabytes, em dois módulos idênticos de 04 gigabytes cada, do tipo SDRAM
ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa
principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme
padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que
define os padrões existentes: possuir pelo menos 01 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou
superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador
instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo
de 01 gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou
superior; suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 saídas de vídeo, sendo
pelo menos 01 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de
gravação de disco ótico CD, DVD rom intermo ou externo; teclado USB, ABNT,
ABNT2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800DPI, 2 botões, scrool com fio;
monitor de led 19 polegadas widescreen 16:9, interfaces de rede 10/100/1000 e
wifi padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte
compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e
periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos
ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações
neutras das cores, branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor;
todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento; garantia de 12 meses. Alimentação automática 100-120V,
220-240V
Computador Portátil – Notebook - Especificação: Computador portátil
(notebook), com processador no mínimo Intel Core i5 ou AMD a10 ou similar;
possuir 1 disco rígido de 500 gigabyte velocidade 7.200 rpm; unidade
combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom interno ou externo,
memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04
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(quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.1333 MHZ ou superior; tela LCD
de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600x900 pixels; teclado
deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos,
nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois)
botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll);
interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11ª
a/b/g/n; Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do
tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células ou 04 (quatro células; fonte
externa automática compatível com o item; possuir interfaces UBS 2.0 e 3.0, 01
(uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD
(1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para
transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser
novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. –
Alimentação automática 100-120V, 220-240V

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.
O Anexo I - Termo de Referência retificado encontra-se a disposição no Departamento de
Licitações e Compras, no site www.joaoramalho.sp.gov.br ou através do e-mail
licitacao1@joaoramalho.sp.gov.br.
Nova Data da Licitação: 21/06/2019 a partir das 09hs00min.
João Ramalho, 05 de junho de 2.019.

WAGNER MATHIAS
Prefeito Municipal
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