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ERRATA DO PROJETO BÁSICO 

 

A BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., no uso de suas atribuições torna público 

aos interessados, a errata do Edital da Licitação Eletrônica nº 71-2020-11-03, com a 

seguinte alteração: 

 
 No item 2.3.7 do Anexo I do edital, Especificações Técnicas, ONDE SE LÊ:   

  Baías para unidades externas 01 x 5,25”  

LEIA-SE: 

Baías para unidades externas, no mínimo 01 x podendo ser dos tamanhos 5,25”, 

3,5” ou 2,5” 

 

 No item 2.4.1 do Anexo I do edital, Especificações Técnicas, ONDE SE LÊ: 

  Processador deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: 

- Processador Intel Core i5 para Desktop de 8ª geração ou compatível em 

desempenho, funcionamento e consumo, não serão aceitos processadores 

descontinuados. 

- Pelo menos 04 (quatro) núcleos físicos de processamento (COREs) ativos, 08 

(oito) Threads, padrão CISC/x86. 

- Cache 8 MB. 

- DMI 5 GT/s. 

- Velocidade do relógio 2.8 GHz. ou superior. 

- Frequência de turbo 4.0 GHz. 

- Resfriado com dissipador e cooler. 

- Cooler deverá ser da mesma marca do fabricante do processador. 

 

 LEIA-SE: 

Processador deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: 

- Processador Intel Core i5 para Desktop de 8ª geração ou superior compatível em 

desempenho, funcionamento e consumo, não serão aceitos processadores 

descontinuados. 

- Pelo menos 04 (quatro) núcleos físicos de processamento (COREs) ativos, 06 

(seis) Threads, padrão CISC/x86. 
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- Pelo menos Cache 8 MB. 

- Velocidade do relógio mínima de 2.1 GHz. ou superior. 

- Frequência de turbo mínima de 3.5 GHz. 

- Resfriado com dissipador e cooler. 

- Cooler deverá ser da mesma marca do fabricante do processador. 

 

Fica alterada data conforme quadro abaixo: 

 

RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS 

ABERTURA DA 
SESSÃO 

INÍCIO DA DISPUTA DE 
PREÇOS 

Até 25/11/2020 25/11/2020 25/11/2020 

 Até às 10h 10h 10h30min 

 

 

Brasília, 12 de novembro de 2020. 

 

 

 

 
______________________________ 
ÍTALO AUGUSTO DIAS DE SOUZA 

AUTORIDADE COMPETENTE DE 
 LICITAÇÃO 
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