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COTAÇÃO DE PREÇOS nº 002/2019 

 ERRATA Nº 01 – TERMO DE REFERÊNCIA 

A GUAYÍ, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda sob o número 04.738963/0001-48, com sede na Rua José do Patrocínio, nº 611, 
Cidade Baixa, Porto Alegre/RS, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar a 
Cotação Prévia de Preço nº 001/2019, tipo Menor Preço, para execução do Projeto “Fortalecimento da 
Rede de Economia Solidária e Feminista: sustentabilidade e solidariedade para o bem viver”, Termo de 
Fomento nº 853134/2017 – celebrado com MTb/SENAES,  conforme  consta no Projeto Básico e Plano de 
Trabalho do referido Termo de Fomento, objetivando a aquisição de  notebooks. A presente Cotação 
Prévia de Preço é orientada pelo disposto na Lei Federal 13019/2014 e seu regulamento – Decreto 
8.726/2016. 
 
Em razão de inconsistência foram efetuadas as correções necessárias na descrição do objeto da Cotação 
Eletrônica de Preço, ficando assim o item número 3 Termo de Referência da referida cotação de preço: 

 
 

3. DESCRIÇÃO DOS ITENS COM ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E VALORES 
3.1 A presente cotação prévia ou pesquisa de mercado de preços refere-se à compra de equipamentos de 

informática com as seguintes descrições: 
 
12 (doze) MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, MODELO NOTEBOOK, COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESSADOR 64 BITS, 2 NÚCLEOS, 4 THREADS, CACHÊ 3 MB, 
CLOCK MÍNIMO DE 2.0GHZ; MEMÓRIA 4 GB, DDR3, 2.133 MHZ OU SUPERIOR, TELA LED (PESO 
MÁXIMO DE 3KG): 
• Processador no mínimo core i3 de, no mínimo, 02 núcleos e 04 threads; com frequência de clock real, igual ou 
superior a 2,0 GHz; cachê 3 MB; 
• Memória RAM DDR3 2.133 até 4.266 MHz de 04 GB ou superior; 
• Com 1 disco rígido (HD) no mínimo 500 GB – 7.200 RPM, padrão SATA ou superior; 
• Tela de tecnologia led, com tamanho mínimo de 14 polegadas e no máximo de 15 polegadas, antirreflexo com 
resolução de no mínimo 1920 x 1080; 
• No mínimo 03 portas USB, sendo no mínimo uma delas no padrão USB 3.0; 
• Interface de internet RJ-45 (ou adaptador USB RJ-45); 
• Interface controladora de vídeo compatível com WXGA padrão PCI Express 16X ou superior, com capacidade 

para controlar 02 (dois) monitores simultaneamente e permitir a extensão da área de trabalho, com no mínimo 1 
conector do tipo HDMI. Caso a interface de vídeo seja integrada, deverá possuir alocação dinâmica de memória. 
Caso o equipamento não possua conexão VGA, incluir junto um adaptador para o mesmo, sendo uma das 
pontas HDMI macho e na outra VGA Fêmea; 

• Placa Integrada wireless padrão 802.11 b/g/n/ac; 
• Teclado em português padrão ABNT-2; 
• Com bateria de íon de lítio de, no mínimo, 03 células; 
• Bluetooth; 
• Leitor de cartão; 
• Microfone e alto-falante integrados; 
• O notebook deverá ser entregue funcionando inclusive com todos os drivers devidamente instalados e 

funcionando com o sistema operacional GNU/LINUX (sugere-se o Ubuntu) e pacote completo com as 
ferramentas de escritório do LibreOffice, ou então, Windows com LibreOffice; 

• Garantia total estabelecida pelo fabricante do equipamento, sendo no mínimo de 12 (doze) meses, "on-site". 
3.3 A contratação resultante deste processo de cotação está estimada em R$ 21.600,00. 

3.4 O quantitativo descrito no presente Termo de Referência é apenas estimativo, não vinculando a Guayí à 
obrigação de contratação de valor correspondente. 
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3.5 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente cotação serão atendidas com recursos do 
Termo de Fomento nº 853134/2017, celebrado entre a GUAYÍ e o Ministério do Trabalho/ Secretaria 
Nacional de Economia Solidária. 
 

PORTO ALEGRE, 23 de janeiro de 2019 
 

JOSÉ ANTÔNIO BRUNO KNOB 
Coordenador Administrativo da Guayí e Coordenador da Comissão de Seleção e Licitação 
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