
ERRATA  II  E PRORROGAÇÃO DE DATA DE ABERTURA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021  
Objeto: Registro de Preços para aquisição de computadores.  
A Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio, através da CPL, 
comunica que houveram as seguintes alterações de Edital no ITEM 4 
Subitem 4.6 do Edital e no Termo de Referência no item 7 - subitem 7.1 - 
Declarações/Certidões/Certificações que deverão ser apresentados 
impressos junto a entrega do produto onde se lê: “Certificado de aderência 
a Portaria 170/12 do INMETRO, sendo aceitas, normas equivalentes 
internacionais” leia-se: “Certificado de aderência a Portaria 170/12 do 
INMETRO, sendo aceitas, normas equivalentes internacionais ou apresente 
algum dos seguintes Certificados validos: OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 
9001, ISO 45001.” 
No Termo de Referência – Fonte de Alimentação, onde se lê: Deverá 
possuir fonte de Energia com, no máximo, 260 watts Auto Sensing; ● 
Deverá possuir eficiência energética de 92%, em 50% de carga, 
comprovada pela certificação 80plus Platinum em nome do fabricante do 
equipamento.” leia-se: “Deverá possuir fonte de Energia com, no máximo, 
260 watts Auto Sensing; ● Deverá possuir eficiência energética de 92%, 
em 50% de carga, comprovada pela certificação 80plus Platinum em nome 
do fabricante do equipamento. Sendo aceitas fontes com potência de 260 
watts ou superior, desde que tenham eficiência de 92% e sejam compatíveis 
com as configurações de Hardware da CPU.” 
No Termo de Referência – Exigências Complementares, onde se lê: “ 
Todos os acessórios e o monitor deverão ser, obrigatoriamente, do mesmo 
fabricante e possuírem a marca do computador” leia-se: “Todos os 
acessórios e o monitor deverão ser, preferencialmente, do mesmo 
fabricante e possuírem a marca do computador; 
Fica prorrogada a data de abertura da sessão pública para o dia 23 de 
Fevereiro de 2021 às 10:00 horas. 
Data final para cadastro da proposta e documentos de habilitação: 23 de 
Fevereiro de 2021 às 09:45 horas. 
Data limite para impugnação: 18 de Fevereiro de 2021 às 10:00 horas. 
Exclusivamente em http://www.portaldecompraspublicas.com.br 
Os demais textos permanecem inalterados. 
Maiores informações Rua Castro Alves, 948 – Tamandaré -Esteio/RS – 
Fone: 51 21268374 – Email: licitacaosaocamilo@gmail.com 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
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