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Processo USP nº 2019.1.689.61.0 
Pregão Eletrônico BEC nº 00054/2019-HRAC 
OC Nº 102149100582019OC00083 
Objeto: Aquisição de Microcomputador  
 

COMUNICADO DE ERRATA DE EDITAL 
 

A Pregoeira e Equipe de Apoio designados informam às empresas que pretendem acorrer ao 
certame licitatório em epígrafe, que em virtude de pedidos esclarecimentos, efetuaram as 
alterações nos Anexos I – Descrição do Objeto e no V-Minuta do Contrato – Anexo II – 
Detalhamento do Objeto do Contrato, conforme abaixo: 
 
ITEM 1 - ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL/SERVIÇO 
2. Placa-mãe (motherboard) e componentes com as seguintes características 
Onde se lê:  
IV. deverá possuir 03 (três) conectores de vídeo, sendo um do tipo VGA (DB15), um do tipo DVI-D e 

outro do tipo HDMI. Se houver interface digital superior ao HDMI, um adaptador deverá ser 

fornecido para a conversão dessa interface para o padrão HDMI. 

Leia-se:  
IV. deverá possuir 03 (três) conectores de vídeo, sendo um do tipo VGA (DB15), um do tipo DVI-D (ou 

do tipo Display Port incluindo um adaptador para DVI entregue junto com o equipamento) e outro do 

tipo HDMI (ou do tipo Display Port incluindo um adaptador para HDMI entregue junto com o 

equipamento). Se houver interface digital superior ao HDMI, um adaptador deverá ser fornecido para 

a conversão dessa interface para o padrão HDMI. 

i. Possuir controladora de som integrada à placa-mãe com as seguintes características: 

Onde se lê: 

I. ser compatível com o padrão “High DefinitionAudio”; 

II. possuir pelo menos os conectores Line-In, Mic-In e Line-out, disponível na parte traseira do 

equipamento; 

III. possuir conector de entrada de microfone e conector de saída de áudio para headphone ou caixas 

acústicas na parte frontal do equipamento, sendo aceita interface do tipo combo; 

VI. não serão aceitas adaptações ou placas adicionais; 

Leia-se: 
I. ser compatível com o padrão “High Definition Audio”; 

II. possuir pelo menos um conector de entrada de microfone e um  conector de saída de áudio para 

headphone ou caixas acústicas na parte frontal do equipamento, sendo aceita interface do tipo 

combo; 

III. não serão aceitas adaptações ou placas adicionais; 
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4. Gabinete desktop com as seguintes características 
Onde se lê: 
h. deverá possuir, no máximo, as seguintes medidas: 11cm x 46cm x 37 cm. 

Leia-se: 
h. deverá possuir, no máximo, as seguintes medidas: 16cm x 46cm x 37 cm. 

 
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 
30/09/2019. 
 
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
10/10/2019 às 09:00 horas. 
 
As demais cláusulas e condições do Edital permanecem inalteradas. 

, 

Bauru, 27 de setembro de 2019. 

 

 

Maria Angélica Dal Col 

Pregoeira 

 

 

Vânia Solange dos Santos Martins 

Equipe de Apoio 
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Processo USP nº 2019.1.689.61.0 

Pregão Eletrônico BEC nº 00054/2019-HRAC 

Objeto: Aquisição de Microcomputador 

 
Despacho do Superintendente Substituto “pro tempore”, de 27-9-2019.  

Acolho as decisões da Pregoeira, Equipe de Apoio e Colaboradores, cujas 
análises e conclusões passam a integrar o presente como motivação, e, em 
consequência, RESOLVO: 

1) Mediante o Comunicado de Errata de Edital alterar no Item 01 as 
especificações do material/serviço, devendo ser aberto o mesmo 
prazo legal aos licitantes; 
 

2) Publiquem-se nos mesmos meios de comunicação. 
 
Os autos estão com vistas franqueadas para consulta das licitantes. 
 
Bauru, 27 de setembro de 2019. 
 
 
 
 
   Prof. Dr. Guilherme dos Reis Pereira Janson 

Superintendente Substituto “pro tempore” do HRAC-USP 

 

 


