PREGÃO PRESENCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU

Nr.: 5/2017 - PR

CNPJ: 11.312.860/0001-87
RUA GETULIO VARGAS, 77

Processo Administrativo:

C.E.P.: 88340-000

Processo de Licitação:

Data do Processo Adm.:

- Camboriú - SC

Data do Processo:

20/2017
04/04/2017
20/2017
06/04/2017
Folha: 1/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item Quantidade
1

Unid

Especificação

47,000 UN Microcomputador específicações minímas
exigidas:

Processador:3.6 ghz, 2

núcleos, 4 threads, cache 3 mb, número
de pinos:1150, memória ram ddr3 de 04
(quatro) gbytes com barramento de 1333/
1600 bmhz; suporte para tecnologia dualchannel (duplo canal de acesso);
expansível a 08 (oito) gbytes; bios:
bios plug & play, desenvolvida pelo
mesmo fabricante do equipamento, ou,
este deve ter direitos (copyright) sobre
essa bios, vedado soluções em regime de
oem ou customizações de nomes, marcas ou
inicialização, os direitos (copyright)
devem permitir ao fabricante alterações
nas funcionalidades da bios, visando
melhorias no desempenho e recursos do
equipamento. As atualizações, quando
necessárias, devem ser disponibilizadas
no site do fabricante. Bios com
disponibilização do número do
identificador do equipamento, único para
o fabricante. A placa mãe deve ser de
desenho e propriedade do fabricante, não
sendo aceitas soluções em regime oem ou
customizações. Slotsb pci livre; 1 slot
pci express x16; 6 (seis) interfaces usb
2.0 ou superior sendo no mínimo duas
frontais, unidade de armazenamento e
leitura: 01 (uma) unidade de leitura/
gravação com barramento sata, sendo
gravador de cd e dvd, compatívelk com
gravação de mídias tipo: dvd+r, dvd+rw,
dvd+r dl, dvd-r, dvd-rw, cdr e cd-rw. 01
(um) disco rígido sata iii 3.0 gb/s, com
no mínimo 500 gbytes de capacidade, 5.
400 rpm. Adaptador de vídeo: placa de
vídeo on-boardcompartilhada
dinamicamente de 512 mbytes: resolução
de 1360 x 768 ou superior a 60 hz em 256
cores; adaptador de rede: 01 (um)
adaptador de rede e eternet 10baset/
100basesetx/1000baset (ieee 802.3).
Autosense, com conectores tipo rj 45;
perífericos; teclado 104 teclas autorepetitivas, padrão abnt2, conector
nativo mini-din ou usb sem o uso de
adaptador; mouse óptico (tecnologia
ótica) de 400 dpi ou superior com botão
de rolagem (scroll), dois botões, com
conector tipo usb sem o uso de adaptador;
o teclado e mouse devem ser da mesma
cor do gabiente com a logomarca do
fabricante do computador. Gabinete:

Marca
________

Preço Unit. Máximo
1.699,9500

Total Preço Máximo
79.897,6500

PREGÃO PRESENCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU

Nr.: 5/2017 - PR

CNPJ: 11.312.860/0001-87
RUA GETULIO VARGAS, 77

Processo Administrativo:

C.E.P.: 88340-000

Processo de Licitação:

Data do Processo Adm.:

- Camboriú - SC

Data do Processo:

20/2017
04/04/2017
20/2017
06/04/2017
Folha: 2/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Item Quantidade

Unid

Especificação

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

adequado ao uso do equipamento; deve
possuirlocal apropriado, já desenvolvido
no projeto do produto, para colocação de
lacres ou cadeados macânicos ou
eletrônicos não sendo aceio adaptações;
observações: gabinete, teclado e mouse
no mesmo padrão de cor do equipamento e
do mesmo fabricante; fonte de
alimentação no mínimo 150w, operando em
110 (+/-10%) e 220 (+/-10%) vac com pfc
ativo e comutação 110/220;
(Valores expressos em Reais R$)

Total Máximo Geral:

79.897,6500

