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AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL 
 
 

EDITAL Nº 67/2018 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais, 
equipamentos de informática e correlatos para os departamentos da municipalidade. 
TIPO: Menor preço por item 
 
 

O Município de Pinhal de São Bento, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o número 95.590.832/0001-11, com sede a 
Avenida São Roque, nº 178, centro, torna público que: 

 
                    Quanto ao objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais, 
equipamentos de informática e correlatos para os departamentos da municipalidade. 
 

1.  
Onde se lê:  
 

LOTE: 1 - Lote 001 

Item Código  Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço 
máximo 

Preço 
máximo 
total 

6 2461 Caixa de som amplificada 180w   6,00 UN 1.372,67 8.236,02 

8 7361 Computador completo, na cor preto, com as 
seguintes características mínimas: 
processador  no mínimo dual core 2.8 ghz e 
2mb de cache,  04Gb de Memoria ddr3 
1333mhz, HD 240gb sata, gravador de DVD, 
teclado, mouse, 02 caixas de som 180w, 
gabinte atx com fonte, placa mãe compatível 
com  interface som/vídeo e rede 10/100mb, 
monitor LCD 18.5 polegadas.  

10,00 UN 2.350,00 23.500,00 

9 7362 Computador completo, na cor preto, com as 
seguintes características mínimas: 
processador  no mínimo dual core 2.8 ghz e 
2mb de cache,  04Gb de Memoria ddr3 
1333mhz, HD 480gb sata, gravador de DVD, 
teclado, mouse, 02 caixas de som 180w, 
gabinte atx com fonte, placa mãe compatível 
com interface som/vídeo e rede 10/100mb, 
monitor LCD 18.5 polegadas.  

2,00 UN 2.646,67 5.293,34 

10 7360 Computador completo, na cor preto, com as 
seguintes características  mínimas: 
processador  no mínimo dual core 2.8 ghz e 
2mb de cache,  04Gb de Memoria ddr3 
1333mhz, HD 120gb sata, gravador de DVD, 
teclado, mouse, 02 caixas de som 180w, 
gabinte atx com fonte, placa mãe compatível 
com interface som/vídeo e rede 10/100mb, 
monitor LCD 18.5 polegadas.  

4,00 UN 1.663,33 6.653,32 

11 2447 Computador completo, na cor preto, com as 
seguintes características  mínimas: 
processador  no mínimo dual core 2.8 ghz e 
2mb de cache,  04Gb de Memoria ddr3 
1333mhz, HD 320gb sata, gravador de DVD, 

16,00 UN 1.589,33 25.429,28 
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teclado, mouse, 02 caixas de som 180w, 
gabinte atx com fonte, placa mãe compatível 
com interface som/vídeo e rede 10/100mb, 
monitor LCD 18.5 polegadas.  

14 2465 Fonte atx 500w reais de potencia 24 pinus   20,00 UN 88,33 1.766,60 

18 7365 Impressora Multifuncional jato de tinta com 
tanque de recarga rápida   original de fábrica 
com conexão USB e rede ethernet e WIFI, 
alimentador atutomático de folhas 
capacidade de 30 folhas.  

8,00 UN 1.451,33 11.610,64 

 
 
Leia-se:  
 

LOTE: 1 - Lote 001 

Item Código  Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço 
máximo 

Preço 
máximo 
total 

6 2461 Caixa amplificada portatil com as seguintes 
caracteristicas minimas: 350 WRMS de 
potência, 2 (dois) microfones sem fio, 
entrada para USB/SD card, Rádio FM, 
Bateria interna de 12v 7 Ah recarregável 
Bivolt. Garantia de 12 meses.   

6,00 UN 1.372,67 8.236,02 

8 7361 Computador completo, na cor preto, com as 
seguintes características mínimas: 
processador  no mínimo dual core 2.8 ghz e 
2mb de cache,  04Gb de Memoria ddr4 
2400mhz, SSD 240gb sata, gravador de 
DVD, teclado, mouse, 02 caixas de som 
180w, gabinte atx com fonte, placa mãe 
compatível com  interface som/vídeo e rede 
10/100mb, monitor LCD 18.5 polegadas.  

10,00 UN 2.350,00 23.500,00 

9 7362 Computador completo, na cor preto, com as 
seguintes características mínimas: 
processador  no mínimo dual core 2.8 ghz e 
2mb de cache,  04Gb de Memoria ddr4 
2400mhz, SSD  480gb sata, gravador de 
DVD, teclado, mouse, 02 caixas de som 
180w, gabinte atx com fonte, placa mãe 
compatível com interface som/vídeo e rede 
10/100mb, monitor LCD 18.5 polegadas.  

2,00 UN 2.646,67 5.293,34 

10 7360 Computador completo, na cor preto, com as 
seguintes características  mínimas: 
processador  no mínimo dual core 2.8 ghz e 
2mb de cache,  04Gb de Memoria ddr4 
2400mhz, SSD 120gb sata, gravador de 
DVD, teclado, mouse, 02 caixas de som 
180w, gabinte atx com fonte, placa mãe 
compatível com interface som/vídeo e rede 
10/100mb, monitor LCD 18.5 polegadas.  

4,00 UN 1.663,33 6.653,32 

11 2447 Computador completo, na cor preto, com as 
seguintes características  mínimas: 
processador  no mínimo dual core 2.8 ghz e 
2mb de cache,  04Gb de Memoria ddr4 2400 
mhz, HD 500gb sata, gravador de DVD, 

16,00 UN 1.589,33 25.429,28 
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teclado, mouse, 02 caixas de som 180w, 
gabinte atx com fonte, placa mãe compatível 
com interface som/vídeo e rede 10/100mb, 
monitor LCD 18.5 polegadas.  

14 2465 Fonte atx 500w de potencia 24 pinus   20,00 UN 88,33 1.766,60 

18 7365 Impressora Multifuncional jato de tinta com 
tanque de recarga rápida original de fábrica 
com conexão USB e  WIFI, alimentador 
atutomático de folhas capacidade de 30 
folhas.  

8,00 UN 1.451,33 11.610,64 

 
2. As proponentes interessadas deverão obter a proposta eletrônica com a descrição 

dos itens atualizados. A proposta atualizada encontra-se disponível no site do 
município www.pinhaldesaobento.pr.gov.br 

 
3. Fica marcado para abertura da sessão pública de recebimento das propostas e 

disputa de lances verbais o dia 07/11/2018, às 09:00 horas.      
 
 

Pinhal de São Bento, em 23 de outubro 2018. 
 

 
 
 
 
 

THIAGO DELLA GIUSTINA 
Pregoeiro 

 
 
 
 

JAIME ERNESTO CARNIEL 
Prefeito Municipal 

 
 
 

http://www.pinhaldesaobento.pr.gov.br/

