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RETIFICAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELERÔNICO Nº 072/2022 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES 

FUTURAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA MUNICIPALIDADE. 
  

No Edital do Pregão Eletrônico nº 072/2022, publicado em diário oficial no dia 26/04/2022, na página 10, edição 

10.726, ALTERA-SE: 
LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: R$77.350,00 (setenta e sete mil, trezentos e cinquenta reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Micro Computador, descrição detalhada:  Processador: Da mais recente 

geração disponibilizada pelo fabricante. Processador mínimo de (1.70 GHz, 
9 MB Cache, Hexa-Core) com Turbo Boost até 3.30 GHz Memória: 

Memória RAM 8 GB DDR4 SDRAM (2400 MHz, Non-ECC) 2x slots 

SODIMM com suporte a expansão de até 32 GB, Suporte ao modo Dual 
Channel Sistema de Armazenamento: SSD, 256 GB, SATA  Placa principal 

traseiras:  ·Possuir, no mínimo:  ·1x DC in  ·4x USB 3.1 Gen 1  ·1x HDMI 

1.4b,  ·1x DisplayPort,  ·1x VGA  ·1x RJ 45  ·1x Áudio (Line out)  Placa 
principal frontal:  ·Possuir, no mínimo:  ·1x USB 3.1 Gen 1  ·1x USB 3.1 

Gen 2 type C  ·1x Line-in  ·1x Headset ·Botão Liga/Desliga  ·LEDs 

indicadores Atividade disco rígido + Equipamento ligado Sloots de 
expansão: ·1x M.2 2230 para módulo wireless  ·1x M.2 2280 para unidade 

SSD com suporte a AHCI e NVMe BIOS e Segurança: BIOS desenvolvida 
pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre essa 

BIOS, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. 

Controladora de vídeo: Controladora de vídeo integrada na mesma forma de 

silício e usufruindo da mesma inteligência do processador de re-

balanceamento de carga de trabalho e consumo de energia, conforme 

descrito acima na Seção “Processador”; Teclado e Mouse: Teclado Padrão 
ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos, Mouse Ótico, 2 

botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI Gabinete: Formato: 

Ultracompacto podendo ser usado na vertical ou horizontal (reversível), 
Ventilação com fluxo de ar exclusivo frontal?traseira, Base/pés 

antiderrapante, Alto-falante interno com potência de 2W Fonte de 

Alimentação: 65W, 87% de eficiência, 100~240V / 50~60Hz automática 
Softwares licenciados instalados: Microsoft® Windows® 10, Pro (64 bits). 

Acessórios: Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os 

acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo. O 
cabo de força deverá ser certificado pelo INMETRO e em conformidade 

com a norma NBR 14136. Certificações e Compatibilidades: 

Compatibilidade de hardware: WHCK Microsoft® Windows 10 (x64) 
Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: 

Portaria INMETRO 170/2012 Eficiência Energética: Compatível com 

Energy Star®  Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e 
CISPR24 Segurança do usuário: IEC 60950 Ruído acústico: De acordo com 

NBR 10152 (ISO 7779 e 9296) Equipamento ecológico: EPEAT Gold e 

RoHS Certificado DMI: DMI 2.0 Sistema de gestão ambiental conforme 
norma ISO 14001;  Certificado de reconhecimento da EcoVadis (plataforma 

de classificação de sustentabilidade para cadeias de suprimentos).  Os 

equipamentos deverão ser novos e sem uso; As unidades do equipamento 
deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens, 

individuais adequadas, que utilizem materiais recicláveis, de forma a 

garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem. Garantia: 
O fabricante do equipamento deverá possuir central de atendimento técnico 

0800. O equipamento ofertado deverá possuir 36 (trinta e seis) meses de 

garantia “on site”, prestado pelo fabricante, com atendimento em dias úteis, 
com presença de um técnico “on site” em no máximo 72 (setenta e duas) 

horas após a abertura do chamado.   Não serão aceitas adaptações no 

equipamento (adição de componentes não originais do fabricante). 

Exigência está visa à procedência e garantia total do equipamento pelo 

fabricante.  Padrões: Cor preferencialmente: Preto. O conjunto formado por 

gabinete, teclado e mouse deverão ser do mesmo fabricante do equipamento. 
Não será aceito qualquer tipo de personalização. A homogeneidade dos 

produtos e acessórios deverá fazer parte do projeto original do fabricante; 

Manuais em português deverão ser disponibilizados no site do fabricante.  
Todas as características solicitadas deverão ser comprovadas através de 

literatura técnica juntamente com a proposta de preços através de atestados 

do fabricante, sítios da internet ou outras fontes nas quais as exigências 
solicitadas possam ser claramente identificadas. Considerações finais: As 

Unid 13,0000 5.950,0000 77.350,00 
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empresas declaradas vencedoras terão o prazo de até 05 (cinco) dias para 

apresentar a instituição a amostra do  equipamento para validação das 

especificações técnicas. 

 
LOTE 42 - Valor Máximo do Lote: R$279.650,00 (duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais). 

 

Ordem Especificação Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Micro Computador, descrição detalhada:  Processador: Da mais recente 

geração disponibilizada pelo fabricante. Processador mínimo de (1.70 GHz, 

9 MB Cache, Hexa-Core) com Turbo Boost até 3.30 GHz Memória: 
Memória RAM 8 GB DDR4 SDRAM (2400 MHz, Non-ECC) 2x slots 

SODIMM com suporte a expansão de até 32 GB, Suporte ao modo Dual 

Channel Sistema de Armazenamento: SSD, 256 GB, SATA  Placa principal 
traseiras:  ·Possuir, no mínimo:  ·1x DC in  ·4x USB 3.1 Gen 1  ·1x HDMI 

1.4b,  ·1x DisplayPort,  ·1x VGA  ·1x RJ 45  ·1x Áudio (Line out)  Placa 

principal frontal:  ·Possuir, no mínimo:  ·1x USB 3.1 Gen 1  ·1x USB 3.1 
Gen 2 type C  ·1x Line-in  ·1x Headset ·Botão Liga/Desliga  ·LEDs 

indicadores Atividade disco rígido + Equipamento ligado Sloots de 

expansão: ·1x M.2 2230 para módulo wireless  ·1x M.2 2280 para unidade 
SSD com suporte a AHCI e NVMe BIOS e Segurança: BIOS desenvolvida 

pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre essa 

BIOS, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. 
Controladora de vídeo: Controladora de vídeo integrada na mesma forma 

de silício e usufruindo da mesma inteligência do processador de re-

balanceamento de carga de trabalho e consumo de energia, conforme 
descrito acima na Seção “Processador”; Teclado e Mouse: Teclado Padrão 

ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos, Mouse Ótico, 2 

botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI Gabinete: Formato: 

Ultracompacto podendo ser usado na vertical ou horizontal (reversível), 

Ventilação com fluxo de ar exclusivo frontal?traseira, Base/pés 

antiderrapante, Alto-falante interno com potência de 2W Fonte de 
Alimentação: 65W, 87% de eficiência, 100~240V / 50~60Hz automática 

Softwares licenciados instalados: Microsoft® Windows® 10, Pro (64 bits). 

Acessórios: Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os 
acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo. O 

cabo de força deverá ser certificado pelo INMETRO e em conformidade 

com a norma NBR 14136. Certificações e Compatibilidades: 
Compatibilidade de hardware: WHCK Microsoft® Windows 10 (x64) 

Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: 
Portaria INMETRO 170/2012 Eficiência Energética: Compatível com 

Energy Star®  Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e 

CISPR24 Segurança do usuário: IEC 60950 Ruído acústico: De acordo com 
NBR 10152 (ISO 7779 e 9296) Equipamento ecológico: EPEAT Gold e 

RoHS Certificado DMI: DMI 2.0 Sistema de gestão ambiental conforme 

norma ISO 14001;  Certificado de reconhecimento da EcoVadis 
(plataforma de classificação de sustentabilidade para cadeias de 

suprimentos).  Os equipamentos deverão ser novos e sem uso; As unidades 

do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em 
embalagens, individuais adequadas, que utilizem materiais recicláveis, de 

forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem. 

Garantia: O fabricante do equipamento deverá possuir central de 
atendimento técnico 0800. O equipamento ofertado deverá possuir 36 

(trinta e seis) meses de garantia “on site”, prestado pelo fabricante, com 

atendimento em dias úteis, com presença de um técnico “on site” em no 
máximo 72 (setenta e duas) horas após a abertura do chamado.   Não serão 

aceitas adaptações no equipamento (adição de componentes não originais 

do fabricante). Exigência está visa à procedência e garantia total do 
equipamento pelo fabricante.  Padrões: Cor preferencialmente: Preto. O 

conjunto formado por gabinete, teclado e mouse deverão ser do mesmo 

fabricante do equipamento. Não será aceito qualquer tipo de 
personalização. A homogeneidade dos produtos e acessórios deverá fazer 

parte do projeto original do fabricante; Manuais em português deverão ser 

disponibilizados no site do fabricante.  Todas as características solicitadas 
deverão ser comprovadas através de literatura técnica juntamente com a 

proposta de preços através de atestados do fabricante, sítios da internet ou 

outras fontes nas quais as exigências solicitadas possam ser claramente 
identificadas. Considerações finais: As empresas declaradas vencedoras 

terão o prazo de até 05 (cinco) dias para apresentar a instituição a amostra 

do  equipamento para validação das especificações técnicas. 

Unid 47,0000 5.950,0000 279.650,00 
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Em função das alterações as datas de recebimento da proposta, abertura e julgamento das propostas e abertura do 

certame, passam a ser: 
 

O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 14h00min do dia 25/05/2022 – ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 

das 14h01min do dia 25/05/2022 às 14h00min do dia 26/05/2022. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 

PREÇOS: 14h01min do dia 26 de Maio do ano de 2022, na plataforma eletrônica de abertura de licitações, no 

site www.bll.org.br pelo link BLL Compras, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 

preço por item, por meio da utilização de recursos de tecnologia de informação - INTERNET, de acordo com as 

especificações do edital. 

 

Os interessados poderão ter acesso a essa retificação e ao edital no Departamento de Compras e Licitações da 

Prefeitura de Palotina, pelo site do município ou pelos emails compras@palotina.pr.gov.br, 

licitacao@palotina.pr.gov.br. Para maiores informações entre em contato pelo fone (44) 3649-7821/7838 – 

Departamento de Compras.  
 

A presente retificação passa a fazer parte integrante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022. 
 

As demais informações constantes nas publicações anteriores permanecem inalteradas. 

 
 

Palotina, 05 de Maio de 2022. 

 

 

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI 

PREFEITO MUNICIPAL 

http://www.bll.org.br/

