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ERRATA  

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 124/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 
O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, por intermédio de sua Pregoeira Geral e do Secretário Municipal de Administração, 
tendo em vista o que consta no Processo nº 56419667/2014, e nos termos da Lei 10.520/2002, Lei 
Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 2.968/2008, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 
8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes, retifica o Anexo I – Termo de Referência no item 
OBSERVAÇÕES, do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 124/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, para acrescentar a seguinte observação, conforme descrito abaixo: 
 
Onde se lê: 
... 
 
LOTE 19 

Microcomputador desktop, padrão Tipo II, com as seguintes características mínimas:  
Processador Intel i5 2.300, ou AMD Phenom II X6 1100T, ou compatível em desempenho e funcionamento;  
Chipset Intel, AMD ou nVidia;  
Memória DDR3 1066Mhz: 4GB, capaz de suportar até 16GB de memória;  
01 Slot PCI-Express 16x;  
08 Interfaces tipo USB com pelo menos 2 frontais;  
01 Gabinete com fonte de energia com potência suficiente para todos os componentes aqui descritos;  
01 Unidade de Disco Rígido SATA2, capacidade de 500GB, 7.200RPM;  
01 Unidade gravadora de DVD interna;  
02 Caixas de som estéreo;  
01 Controladora de vídeo com suporte a DirectX 11 e OpenGL 3 com 2 saídas DVI ou VGA (D-SUB) OU HDMI, podendo ser 
utilizado, caso exista, a controladora gráfica interna no processador;  
01 Teclado Alfanúmerico: Padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347), com 104 (cento e quatro) teclas e caracteres da língua 
portuguesa;  
01 Mouse ótico;  
01 Interface de Rede padrão IEEE 802.3 CSMA/CD, conector RJ-45, velocidade 100/1000Mbps, Gerenciamento SNMP; 
Sistema Operacional Windows 7 64bits Professional, em português com licença inclusa;  
Monitor LCD 18", WXGA, Resolução 1200x768, tempo de resposta máximo 6ms, altura ajustável, chaveamento automático 
entre 100v-240V;  
Garantia de 01 ano, on-site;  
Todos equipamentos deverão estar acompanhados de estabilizadores de, no mínimo, 400 VA bivolt. 
Obs: O equipamento deve pertencer á linha atual de um mesmo fabricante, a comprovação pode ser feita por meio do site do 
fabricante, catálogo ou folder. Os componentes como teclado, mouse e monitor devem ser do mesmo fabricante do 
equipamento, não sendo permitido os fornecidos em regime de OEM, exceto aqueles com projeto do próprio fabricante; Todas 
as placas e periféricos devem vir configurados, funcionando e acompanhados de seus respectivos cabos,  acessórios e demais 
componentes para a instalação do Windows7. 

 
... 
 
Leia-se: 
...  
 
LOTE 23 

Microcomputador desktop, padrão Tipo II, com as seguintes características mínimas:  
Processador Intel i5 2.300, ou AMD Phenom II X6 1100T, ou compatível em desempenho e funcionamento;  
Chipset Intel, AMD ou nVidia;  
Memória DDR3 1066Mhz: 4GB, capaz de suportar até 16GB de memória;  
01 Slot PCI-Express 16x;  
08 Interfaces tipo USB com pelo menos 2 frontais;  
01 Gabinete com fonte de energia com potência suficiente para todos os componentes aqui descritos;  
01 Unidade de Disco Rígido SATA2, capacidade de 500GB, 7.200RPM;  
01 Unidade gravadora de DVD interna;  
02 Caixas de som estéreo;  
01 Controladora de vídeo com suporte a DirectX 11 e OpenGL 3 com 2 saídas DVI ou VGA (D-SUB) OU HDMI, podendo ser 
utilizado, caso exista, a controladora gráfica interna no processador;  
01 Teclado Alfanúmerico: Padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347), com 104 (cento e quatro) teclas e caracteres da língua 
portuguesa;  
01 Mouse ótico;  
01 Interface de Rede padrão IEEE 802.3 CSMA/CD, conector RJ-45, velocidade 100/1000Mbps, Gerenciamento SNMP; 
Sistema Operacional Windows 7 64bits Professional, em português com licença inclusa;  
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Monitor LCD 18", WXGA, Resolução 1200x768, tempo de resposta máximo 6ms, altura ajustável, chaveamento automático 
entre 100v-240V;  
Garantia de 01 ano, on-site;  
Todos equipamentos deverão estar acompanhados de estabilizadores de, no mínimo, 400 VA bivolt. 
Obs: O equipamento deve pertencer á linha atual de um mesmo fabricante, a comprovação pode ser feita por meio do site do 
fabricante, catálogo ou folder. Os componentes como teclado, mouse e monitor devem ser do mesmo fabricante do 
equipamento, não sendo permitido os fornecidos em regime de OEM, exceto aqueles com projeto do próprio fabricante; Todas 
as placas e periféricos devem vir configurados, funcionando e acompanhados de seus respectivos cabos,  acessórios e demais 
componentes para a instalação do Windows7. 

 
 
Onde se lê: 
... 
 
LOTE 20 

Notebook, com as seguintes características mínimas:  
Processador INTEL i5-3317U, ou compatível em desempenho e funcionamento; 
Memória RAM: 4GB, DDR3;  
Unidade gravadora de DVD+/-RW, interno; 
Unidade de Disco Rígido SATA II, com capacidade 500 Gbytes; 
Tela LED 13,3”, resolução de, pelo menos, 1024 x 768;  
Teclado padrão ABNT2;  
Dispositivo apontador incorporado ao gabinete, tipo TouchPad; 
Câmera de vídeo de 1.3 megapixels integrada;  
Sistema de som com alto-falantes integrados;  
Placa de rede velocidade 10/100Mbps; 
Placa Wireless 802.11b/g/n;  
03 Portas USB versão 2.0 ou 3.0; 
Adaptador de energia AC 110~220V;  
Bateria Lítio-Íon de 6 células; 
Um mini mouse óptico wireless, interface USB;  
Uma pasta em neoprene específica para o notebook;  
Garantia 01 ano;  
Sistema Operacional Windows 7 Professional, em português, com licença inclusa. 
Obs: Todas as placas e periféricos deverão estar instaladas e funcionando no Windows e acompanhados de seus respectivos 
drivers, cabos, acessórios, manuais, documentação e demais componentes para a instalação no Windows 7. 

 
... 
 
Leia-se: 
...  
 
LOTE 24 

Notebook, com as seguintes características mínimas:  
Processador INTEL i5-3317U, ou compatível em desempenho e funcionamento; 
Memória RAM: 4GB, DDR3;  
Unidade gravadora de DVD+/-RW, interno; 
Unidade de Disco Rígido SATA II, com capacidade 500 Gbytes; 
Tela LED 13,3”, resolução de, pelo menos, 1024 x 768;  
Teclado padrão ABNT2;  
Dispositivo apontador incorporado ao gabinete, tipo TouchPad; 
Câmera de vídeo de 1.3 megapixels integrada;  
Sistema de som com alto-falantes integrados;  
Placa de rede velocidade 10/100Mbps; 
Placa Wireless 802.11b/g/n;  
03 Portas USB versão 2.0 ou 3.0; 
Adaptador de energia AC 110~220V;  
Bateria Lítio-Íon de 6 células; 
Um mini mouse óptico wireless, interface USB;  
Uma pasta em neoprene específica para o notebook;  
Garantia 01 ano;  
Sistema Operacional Windows 7 Professional, em português, com licença inclusa. 
Obs: Todas as placas e periféricos deverão estar instaladas e funcionando no Windows e acompanhados de seus respectivos 
drivers, cabos, acessórios, manuais, documentação e demais componentes para a instalação no Windows 7. 

 
 
Onde se lê: 
... 
 
LOTE 21 
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Impressora laser A4 monocromática, com as seguintes características mínimas: 
• Sistema de impressão: laser; 
• Resolução: 1.200x1.200 dpi; 
• Velocidade de impressão: 35ppm em preto; 
• Tempo para impressão da primeira página de, no máximo, 10 (dez) segundos; 
• Interface: rede RJ45 e USB; 
• Duplex automático; 
• Tamanho de papel: A4, Carta, B5, Ofício; 
• Linguagem PCL5; 
• 01 bandeja de alimentação: com capacidade para 250 (duzentas e cinquenta folhas); 
• Voltagem: 110V; 
• Capacidade de impressão mensal de 20.000 (vinte mil) páginas; 
• Garantia de 01 ano; 
• A impressora deverá ter funcionalidade integral no sistema operacional Windows 7/8 e vir acompanhada de cabo, manuais, 
dois tonners adicionais, documentações e drivers para instalação no Windows 7/8. 

 
... 
 
Leia-se: 
...  
 
LOTE 25 
 
Impressora laser A4 monocromática, com as seguintes características mínimas: 
• Sistema de impressão: laser; 
• Resolução: 1.200x1.200 dpi; 
• Velocidade de impressão: 35ppm em preto; 
• Tempo para impressão da primeira página de, no máximo, 10 (dez) segundos; 
• Interface: rede RJ45 e USB; 
• Duplex automático; 
• Tamanho de papel: A4, Carta, B5, Ofício; 
• Linguagem PCL5; 
• 01 bandeja de alimentação: com capacidade para 250 (duzentas e cinquenta folhas); 
• Voltagem: 110V; 
• Capacidade de impressão mensal de 20.000 (vinte mil) páginas; 
• Garantia de 01 ano; 
• A impressora deverá ter funcionalidade integral no sistema operacional Windows 7/8 e vir acompanhada de cabo, manuais, 
dois tonners adicionais, documentações e drivers para instalação no Windows 7/8. 

 
 
Onde se lê: 
... 
 
Lote 22 
 
Impressora Multifuncional laser A4, colorida, com as seguintes características mínimas: 
• Funções: impressora, copiadora, digitalizadora; 
• Tecnologia de impressão Laser Colorida; 
• Comunicação: porta USB 2.0, Ethernet RJ45; 
• Velocidade impressão: até 30ppm em preto; 
• Ciclo de trabalho de 35.000 páginas por mês; 
• Resolução de impressão 600x600 dpi; 
• Tamanho de papel: A4, Carta, B5, Ofício; 
• Digitalizadora: Resolução Ótica de 1200x1200 dpi. 24 bits 
• Memória instalada de 64 MB; 
• Linguagem PCL; 
• 01 Bandeja de Alimentação: com capacidade para 250 (duzentas e cinqüenta) folhas; 
• 01 Bandeja de Saída: com capacidade para 125 (cento e vinte e cinco) folhas; 
• Garantia de 01 ano; 
• A impressora deverá ter funcionalidade integral no sistema operacional Windows Vista/7/8/2003/2008 e vir acompanhada de 
cabo, manuais, 02 (dois) tonners adicionais, documentações e drivers para instalação no Windows Vista/7/8/2003/2008. 

 
... 
 
Leia-se: 
...  
 
Lote 26 
 
Impressora Multifuncional laser A4, colorida, com as seguintes características mínimas: 
• Funções: impressora, copiadora, digitalizadora; 
• Tecnologia de impressão Laser Colorida; 
• Comunicação: porta USB 2.0, Ethernet RJ45; 
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• Velocidade impressão: até 30ppm em preto; 
• Ciclo de trabalho de 35.000 páginas por mês; 
• Resolução de impressão 600x600 dpi; 
• Tamanho de papel: A4, Carta, B5, Ofício; 
• Digitalizadora: Resolução Ótica de 1200x1200 dpi. 24 bits 
• Memória instalada de 64 MB; 
• Linguagem PCL; 
• 01 Bandeja de Alimentação: com capacidade para 250 (duzentas e cinqüenta) folhas; 
• 01 Bandeja de Saída: com capacidade para 125 (cento e vinte e cinco) folhas; 
• Garantia de 01 ano; 
• A impressora deverá ter funcionalidade integral no sistema operacional Windows Vista/7/8/2003/2008 e vir acompanhada de 
cabo, manuais, 02 (dois) tonners adicionais, documentações e drivers para instalação no Windows Vista/7/8/2003/2008. 
 
 

Onde se lê: 
... 
 
 Os materiais e equipamentos deverão apresentar os seguintes fatores:  

1.  Conformidade com especificações e características técnicas;  
2.  Qualidade;  
3.  Durabilidade;  
4.  Acabamento;  
5.  Funcionalidade.  

 
... 
 

Leia-se: 
...  
 
 
 Os materiais e equipamentos deverão apresentar os seguintes fatores:  

1.  Conformidade com especificações e características técnicas;  
 2. Qualidade;  
 3. Durabilidade;  
 4. Acabamento;  
5.  Funcionalidade.  

 
 Apresentar junto à proposta, catálogo dos produtos cotados, em língua portuguesa e com imagem dos 

objetos, com nível de informação suficiente demonstrando a adequação da linha de produtos da licitante às 
especificações requeridas no Termo de Referência.    

 
... 
 
As demais condições permanecem inalteradas, bem como o horário de abertura da licitação. 

 
Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter 
demais informações na PREFEITURA DE GOIÂNIA, Secretaria Municipal de Administração, Paço Municipal - Av. 
do Cerrado, nº 999 - Park Lozandes, Térreo, Bloco B - Goiânia-GO. FONE/FAX: (62) 3524-6320 e site 
www.goiania.go.gov.br. 

 
           SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 16 dias do mês de 
julho de 2014. 
 
 
 
 

Jacqueline Evangelista Mendonça 
                                                                                                                     Pregoeira Geral 

Valdi Camarcio Bezerra 
     Secretário   

 
 


