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Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000021/2017 000830/2017

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK.)
computador portátil (notebook)  especificações mínimas:
processador: de dois núcleos,  cache: 3mb (l3), memória
ram: mínimo de 4gb ddr3 sdram expansível até 8gb, hd:
mínimo de 750 gb; drives: leitor e gravador de cd e dvd cd
leitura 24x, cd¬r leitura 24x, cd-rw leitura 24x, dvd leitura 8x,
dvd; tela: mínimo de 15,5 polegadas com tecnologia led
1366x768. rede: 1000base-t/100base¬tx/10base¬t x1.
entrada para cartões de memória: memory stick duo /
memory stick pro hg/ sd memory card / magic gate/ sdhc,
sdxc ; wireless: ieee 802.11b/g/n ; bluetooth: bluetooth
standard ver. 2.1 + edr; hd graphics; teclado isolado abnt 2;
mouse touchpad eletrostático. sistema operacional:
windows 7 home basic ® 64 bits ou superior.
alimentação/tipo de bateria: bateria de íons de lítio com
autonomia de no mínimo 4 horas; conexões: usb; vga; saída
fone de ouvido; entrada para microfone; hdmi; dc in; dvi; ps2;
serial; conector e¬sata. cor: preto. garantia de no mínimo 12
meses. prazo para entrega: 20 dias.
convênio/proposta nº 27167.394000/1110-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

2.300,001,00 2.300,00UN022 ACER022

PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW)
especificações mínimas:  resolução mínima 1024 x 768;
brilho 3200 ansi lúmens; contraste 2300:1 ; tamanho da
imagem padrão 100 a 4metros; lâmpada 230w, 3000 / 4000
horas (normal / econômico); terminais de entrada pc:rgb
analógico: d-sub 15 pin x 1; a / v:vídeo componente: d¬sub
15 pinos (compartilhados com conector rgb analógico);
s¬video: mini din 4 pin x 1; vídeo composto: rca x 1
digital(hdmi) x 1 (ver 1.4_3d); rj45 x 1 (ethernet); usb x 1
(photo, movie, music, fileviewer); bi¬volt 100~240; terminais
de saída pc:d¬sub 15 pin x 1; compatibilidade de vídeo
ntsc/ntsc 4.43, pal b/g/h/i/m/n 60, secam; deve conter os
seguintes acessórios inclusos: manual do usuário, cd de
instalação, controle remoto, pilhas para controle remoto,
cabo vga e cabo de alimentação. garantia mínima de 12
meses . prazo para entrega: 20 dias.
convênio/proposta nº 27167.394000/1110-01 - fundo
nacional de saúde - ministério da saúde.

4.500,001,00 4.500,00UN023 DELL023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              6.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              6.800,00

JOÃO BATISTA DE MIRANDA INFORMÁTICA EPP:                        6.800,00
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