
 

 

ERRATA E ADIAMENTO 

 
A Comissão Permanente de Pregão, torna público, para conhecimento dos 

interessados a RETIFICAÇÃO ao Anexo I – Termo de Referência do Edital do 
Pregão Presencial nº 014/2022, contendo as seguintes alterações: 

1) No Item “3. DAS ESPECFICAÇÕES E QUANTIDADES”, referente ao item 
01: 

- Onde se lê: “MICROCOMPUTADOR com processador 4.3ghz com 12mb de 
cache 6 núcleos e 12 threads ou superior, placa mãe socket lga1151, 2x ddr4 
2666/2400/2133 mhz, processador gráfico integrado 1gb com no mínimo 1x porta hdmi 
e 1x porta vga, chip lan realtek ® gbe (10/100/1000 mbit), 4 x conectores sata de 6 gb / 
s, 4x portas usb 3.1 gen 1 (2 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do 
conector usb interno), 6x portas usb 2.0 / 1.1 (4 portas no painel traseiro, 2 portas 
disponíveis através do conector usb interno),memória ram: 8gb ou superior, 
armazenamento ssd: 256gb ou superior, monitor: 21 polegadas ou superior, gabinete 
atx com fonte de 450w ou superior. componentes adicionais: com teclado usb, mouse 
usb e caixas de som usb (marca e modelo de referência do processador e placa mãe: 
core i5 12ª geração e gigabyte h310m-s2h ou superior).” 

- Leia-se: “MICROCOMPUTADOR com processador 2.5ghz 18mb de cache 6 
núcleos e 12 threads ou superior, placa mãe socket s1700, 2x ddr4 
3200/3000/2933/2666/2400/2133 mhz, processador gráfico integrado 1gb com no 
mínimo 1x porta hdmi e 1x porta vga, chip lan realtek gbe (10/100/1000 mbit), 4 x 
conectores sata de 6 gb / s, 4x portas usb 3.1 gen 1 (2 portas no painel traseiro, 2 
portas disponíveis através do conector usb interno), 6x portas usb 2.0 / 1.1 (4 portas no 
painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector usb interno),memória ram: 
8gb ou superior, armazenamento ssd: 256gb ou superior, monitor: 21 polegadas ou 
superior, gabinete atx com fonte de 450w ou superior. componentes adicionais: com 
teclado usb, mouse usb e caixas de som usb (marca e modelo de referência do 
processador e placa mãe: core i5 12ª geração e gigabyte b660m ou superior)”. 

2) No Item “3. DAS ESPECFICAÇÕES E QUANTIDADES”, referente ao item 
13: 

- Onde se lê: NOTEBOOK PARA EDIÇÃO DE IMAGEM E VÍDEO – descrição: 
memória ram: 16 gb ou superior, tamanho da tela: 15.6 ou superior resolução da tela 
1920 px x 1080, duração da bateria: 9.6h, resolução: full hd com tela tátil., teclado alfa 
numérico, capacidade do ssd 512 gb ou superior, processador placa gráfica dedicada 
de 4gb ou superior, processador 10750h, quantidade de núcleos 6 ou superior, 
velocidade mínima do processador 2.6 ghz, velocidade máxima do processador 5 ghz, 
conectividade: portas de vídeo hdmi, portas usb 3.0 e 2.0, quantidade de ranhuras para 
a memória ram 2, quantidade total de portas usb 3, wi-fi, hdmi, bluetooth, saída para 
fones de ouvido, porta ethernet, (marca e modelo de referência lenovo gaming 3i i7 ou 
superior)  

- Leia-se: NOTEBOOK PARA EDIÇÃO DE IMAGEM E VÍDEO – descrição: 
memória ram: 16 gb ou superior, tamanho da tela: 15.6 ou superior resolução da tela 
1920 px x 1080, duração da bateria: 9.6h, teclado alfa numérico, capacidade do ssd 
512 gb ou superior, processador placa gráfica dedicada de 4gb ou superior, 
processador 10750h, quantidade de núcleos 6 ou superior, velocidade mínima do 
processador 2.6 ghz, velocidade máxima do processador 5 ghz, conectividade: portas 



 

 

de vídeo hdmi, portas usb 3.0 e 2.0, quantidade de ranhuras para a memória ram 2, 
quantidade total de portas usb 3, wi-fi, hdmi, bluetooth, saída para fones de ouvido, 
porta ethernet, (marca e modelo de referência lenovo gaming 3i i7 ou superior)  

Na mesma oportunidade, informamos que a data para a sessão de abertura 
prevista para o dia 24/10/2022 às 09h, será adiada para o dia 07/11/2022 às 09h, 
considerando os mesmos prazos previstos para proposta e demais fases do pregão.           

Rio Verde - GO, aos 18 dias do mês de outubro de 2022 
 

FÁTIMA GOMES DE FARIA 
Pregoeira 

 

 


