
 
 

TERMO DE RETIFICAÇÃO  

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA-RS, no uso das suas 

atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO do 

Edital nº 057/2021 – Pregão Eletrônico nº 003/2021, conforme segue. 

- Alteração das descrições dos itens abaixo citados, as quais passam a ser: 

ITEM DESCRIÇÃO 

6 

DESKTOP i3 COM MONITOR- MICROCOMPUTADOR DESKTOP MINI COM AS 

SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: 

Processador mínimo de: 10º geração clock mínimo 3,0 ghz cache mínima 6mb; 4gb          de 

memória mínima padrão instalada ddr4-2666mhz ou superior da mesma marca ou homologada 

e etiquetada pelo fabricante da cpu, expansível a 32gb comprovados via catálogo; ssd 128gb 

ssd NVMe M.2; windows 10 pro pré instalado de fábrica original e legítimo com serial gravado 

na bios, sendo que hd deverá conter etiqueta do fabricante da cpu ou ser da mesma marca; 

mínimo 6 portas usb, sendo pelo menos 2 usb 3.1, 2 saídas display port ou hdmi, 1 rede gigabit 

integrada; controladora de vídeo padrão hd integrada; controladora de áudio integrada fonte de 

no máximo 65w com 85% de eficiência mínima; teclado, mouse, sendo da mesma marca e 

fabricante da cpu; para cpu, especificar, marca, modelo, p/n, anexar catálogo na proposta; 

garantia total 3 anos declarado em proposta pelo proponente. informar também 0800 da marca 

ofertada. 

7 

DESKTOP i3 SEM MONITOR- MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM AS SEGUINTES 

CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: 

Processador mínimo de: 10º geração clock mínimo 3,0 ghz cache mínima 6mb; 4gb          de 

memória mínima padrão instalada ddr4-2666mhz ou superior da mesma marca ou homologada 

e etiquetada pelo fabricante da cpu, expansível a 32gb comprovados via catálogo; ssd 128gb 

ssd NVMe M.2; windows 10 pro pré instalado de fábrica original e legítimo com serial gravado 

na bios, sendo que hd deverá conter etiqueta do fabricante da cpu ou ser da mesma marca; 

mínimo 6 portas usb, sendo pelo menos 2 usb 3.1, 2 saídas display port ou hdmi, 1 rede gigabit 

integrada; controladora de vídeo padrão hd integrada; controladora de áudio integrada fonte de 

no máximo 65w com 85% de eficiência mínima; teclado, mouse, sendo da mesma marca e 

fabricante da cpu; para cpu, especificar, marca, modelo, p/n, anexar catálogo na proposta; 

garantia total 3 anos declarado em proposta pelo proponente. informar também 0800 da marca 

ofertada. 

17 

ROTEADOR WIRELESS AC1300 DUAL BAND, A SER FORNECIDO EM KIT DE 3 UND COM 

REPETIÇÃO DE SINAL 

(Tecnologia de Roteamento Dinâmico); A função ART escolhe automaticamente o caminho 

mais limpo para todos os seus dispositivos com base na localização de cada unidade. Não 

importa onde você esteja, você sempre tem a melhor conexão possível, através de um único 

SSID (nome da rede). Se é de 2.4 GHz ou 5GHz, a ART coloca seus dispositivos na banda 

certa com base no dispositivo e para o que você está usando. Com ART, você pode passar de 

uma sala para outra enquanto você transmite, joga, baixa e navega em uma conexão Wi-Fi 

perfeita. Otimiza automaticamente a sua rede através do Wi-Fi. Conecta-o automaticamente a 

melhor unidade para obter a melhor conexão com a Internet. Opere seus dispositivos à sua 

velocidade. O aplicativo deve oferecer o poder de priorizar dispositivos para velocidades mais 

rápidas e compartilhamento, tudo a partir do seu smartphone. Priorize dispositivos e aplicativos 



 
 

para um desempenho mais rápido quando necessário; compartilhe informações da rede Wi-Fi 

para convidados Solução de problemas, teste de velocidade e execução de diagnósticos; 

monitore o tráfego para dispositivos individuais. Especificações Mínimas: Quad-core CPU; 

Wireless: 400 Mbps em 2.4 GHz + 867 Mbps em 5 GHz; 

4 antenas internas por unidade, 2 portas Gigabit porunidade; 1 porta USB Tipo-C; 

compatível com IPv6 (a versão mais recente de protocolo de Internet); Bluetooth 4.2 

 

- IMPORTANTE: As empresas já credenciadas deverão credenciar-se novamente 

para o certame. 

As demais disposições constantes no Edital n° 057/2021 permanecem inalteradas. 

Em virtude destas alterações, estabelece-se nova data para o certame: 

25 de junho de 2021 às 9 horas 

 

                                     Serafina Corrêa, 09 de junho de 2021. 
 

 
 
 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 


