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Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000052/2018 001400/2018

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00475 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

IMPRESSORA LASER (COMUM)-
especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo
fabricante; impressora laser com padrão de cor
monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi;
velocidade de 35 páginas por minuto ppm; suportar tamanho
de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200
páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb;
permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100
ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso
automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento garantia de 12 meses. o
equipamento/material deverá conter registro no  inmetro.

2.490,001,00 2.490,00UN019 XEROX019

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)
especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo
fabricante; computador desktop com processador no mínimo
intel core i3 ou amd a10 ou similar; possuir 1 (um) disco
rígido de 500 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes,
em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes
cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz
ou superior, operando em modalidade dual channel; a placa
principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx,
conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio
www.formfactors.org, organismo que define os padrões
existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0
x16 ou superior; possuir
sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador
instalado no gabinete; o adapatador de vídeo integrado
deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória,
possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior,
suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas)
saídas de vídeo, sendo pelo menos 01
(uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi; unidade
combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; teclado
usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2
botões, scroll (com fio); monitor de led 19 polegadas
(widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e wifi
padrão ieee 802.11 b/g/n; sistema operacional windows 10
pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a
configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão
funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos
ofertados
(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e
manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do
produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento; garantia de 12 meses. o
equipamento/material deverá conter registro no inmetro.

2.294,001,00 2.294,00UN020

CPU: GP
GOLD

MONITOR:
ACER

020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              4.784,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              4.784,00

A & I  COMERCIO LTDA:                        4.784,00
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