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Licitação: 000087/21 PREGÃO PRESENCIAL
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Médio Valor Total

 - 
1 010.002.004 COMPUTADOR COMPLETO UN 10

Computador com processador de 6 núcleos físicos e 6 núcleos lógicos (threads), operando em frequência base de 2.90Ghz e
Clock máximo de 4.10Ghz, memória cache de 9MB, TDP 65W; Placa Mãe compatível com  2x slots de memória DDR4 com
suporte máximo de 32GB, compatíveis com as frequências de 2666/2400/2133MHz, conector  M.2 tipo 2280 SATA e PCIe x2 para
instalação de SSD,  contendo 6x portas USBs traseiras sendo que duas do padrão USB3.0, com saída de vídeo VGA, saída de
áudio P2, LAN 10/100/100, Slot PCI Expres 16x; Pente de Memória de 8GB do padrão DDR4 com frequência de 2400Mhz;SSD
com  500GB de armazenamento do tipo M.2 2280, NVMe com 2100MB/s de leitura e 1700MB/s de gravação; Placa de VideoPCI-E
2.0 com 1 GB de memória, e 64Bits de largura de memória, com frequência de CPU a 625MHz e de memória a 1066Mhz, com
saídas VGA, HDMI e DVI;Fonte ATX com 350W de potência, com pinos 20+4P e CPU 4+4P, sendo a tensão de entrada Bivolt
chaveada 115/230VAC; Gabinete compatível com o padrão ATX tipo midtower, contendo 2x portas USBs 2.0 frontais e 1x conector
de áudio e 1x conector de microfone frontal; Monitor 18.5’’ polegadas com formato de tela widescreem, 16:09, com 1x conector
VGA e 1x conector HDMI, contraste de 20.000.000:1, tempo de resposta de 5 ms; Mouse com interface USB, 1000 DPI, Plug na
Play; Teclado com interface USB, layout ABNT 2; Sistema Operacional Windows 10 PRO 64bit com etiqueta OEM; garantia de 01
ano para defeito de fabricação

44.666,704.466,67

2 010.003.004 NOTEBOOK UN 1
Notebook com tela LED de 15,6’’ polegadas antirreflexo HD (1366x768),  processador de frequência base de 1.20GHz e frequência
máxima de 3.40GHz, com memória cache de 4MB, armazenamento interno de 256GB SSD NVMe, 8 GB de memória DDR4
teclado ABNT 2 com numérico, touchpad multi-gestal, alto falantes digitais estéreo, com microfone e webcam integrados, 2x
entradas USB 2.0, 1x entrada USB 3.1, 1 HDMI, 1x entrada P3, com porta ethernet 10/100/1000, wi-fi, bluetooth 4.2, bateria de 3
células do tipo Li-Ion com até 7 horas de autonomia, com fonte de alimentação incluso, 01 ano de garantia contra defeito de
fabricação

3.863,303.863,30

3 010.025.008 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA UN 1
Impressora Laser Multifuncional Colorido, tela LCD cristal líquido, memória padrão de 512MB, processador de 800MHz,velocidade
máxima de impressão de até 18 ppm (preto) e 18 ppm (colorido) A4, com resolução máxima de impressão de até 600 x 2400 dpi,
impressão duplex automática, ciclo mensal de trabalho máximo de até 30.000 páginas, 4 cartuchos de toner inicial preto, ciano,
amarelo, magenta, com capacidade de 1.000 páginas, e unidade de cilindro de até 18.000 paginas, capacidade de entrada de
papel com até 250 páginas, digitalização monocromática e colorida, com resolução máxima de 600 x 600 dpi e resolução
interpolada máxima de 19.200 x 19.200 dpi, com velocidade de cópia de até 18 ppm preto e em cores A4, alimentador automático
de documentos (ADF) com capacidade de até 50 folhas,  conexão USB 2.0, ethernet 10/100, wireless 802,11 b/g/n, voltagem 127v
mono, 01 ano de garantia contra defeito de fabricação.

5.946,675.946,67

4 010.025.009 NOBREAK MONOVOLTO 1400VA/700W UN 3
Nobreak monovolto 1400VA / 700W  entrada e saída de 115V 6 tomadas no painel traseiro, com função estabilizador interno, porta
fusível reserva com unidade externa reserva, conexão de entrada plugue NBR 14136, microprocessador RISC de alta velocidade
com memória flash, função TRUE RMS, formato da onda senoidal por aproximação – retangular PWM, fator potência de saída de
0,5, 18 meses de garantia contra defeito de fabricação.

2.649,00883,00

5 010.003.002 NOBREAK 120V, 700V/350W UN 3
Nobreak Monovolt 120V, 700VA / 350W com 4 tomadas de saída,  com topologia interativa, 01 bateria de 12 V 7 Ah, variação de
tensão 96-144 V~ (±20%), frequência de 60Hz ± 3Hz, disjuntor 5 A , Modo Rede: 120V~ ±10%, Modo Bateria: 120V~ ±5%, forma
da onda no modo bateria semissenoidal (retangular), proteção contra descarga da bateria de até 12,2V, tempo máximo para carga
de 10h, 01 ano de garantia contra defeito de fabricação.

2.119,89706,63

6 010.021.040 IMPRESSORA LASER UN 1
Impressora Laser Monocromática Multifuncional, tela LCD de cristal líquido  com 32MB de memória padrão, velocidade de
impressão de 30ppm,  com resolução máxima de impressão de 2400 x 600 dpi, cilindro com ciclo de trabalho mensal de até 12.000
páginas, compatibilidade com toner de alto rendimento de aproximadamente 2.600 páginas, bandeja de papel com capacidade de
até 250 folhas, capacidade de impressão duplexautomatica, digitalização monocromática e colorida com resolução interpolada de
19200 x 19200 dpi e resolução óptica de 600 x 2400 dpi, alimentador automático de documento (ADF) com capacidade de 35
paginas , conexão USB 2.0, ethernet 10/100 e Wireless 802.11 b/g/n, voltagem 127v mono, 01 ano de garantia contra defeito de
fabricação

2.943,332.943,33

7 010.025.006 COMPUTADOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS UN 1
Computador com processador de 6 núcleos físicos e 12 núcleos lógicos (threads) de clock básico a 3.6GHz e clock máximo de 4.2
GHz, com 32MB de memória cache L3, TDP 65W; Placa Mãe com 4x slots de memórias DDR4, suporte máximo de 64GB, nas
frequências 3466/3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz, com 1x porta M.2 2280 modo SATA & PCIE3.0, suporte a Raid 0, 1, 10,
3x conectores  traseiros, para áudio, microfone e line-in, porta Lan 10/100/1000, 4x portas USBs 3.0, 2x USBs 3.1 gen 2; 32GB de
memória ram DDR4 instalada sendo 2x pentes de 16GB em dual channel, 2666MHz de frequência base; 2x unidades instaladas de
SSD 240GB SATA III 2,5” 6GB/s 500MBps de leitura e 300mbps de gravação; 2x unidades instaladas de HD 2TB 3,5’’  SATA
6GB/s, 7200RPM; Placa de  Vídeo PCI-E 3.0 com 4GB de memória e 128bits de largura de memória, com frequência de 1180MHz
e 1183MHz de processamento, com conexões DVI-D, HDMI, Display Port; Gravador interno de CD e DVD SATA 24x; Fonte ATX
750W reais, com certificação de eficiência 80PLUS BRONZE, 20+4P e CPU 4+4P, com tensão bivolt automática;Gabinete
compatível com o padrão ATX tipo midtower, contendo 2x portas USBs 2.0 frontais e 1x conector de áudio e 1x conector de
microfone frontal; 01 ano de garantia contra defeito de fabricação.

10.393,3310.393,33

8 010.021.055 TABLET C/ TELA LTPS LCD 120HZ DE 11''. UN 1
Tablet com tela do tipo LTPS LCD 120Hz de 11’’ polegadas WQXGA 2560 x 1600 de resolução 276 pixels por polegadas, com
memória ram de 8GB e armazenamento interno de 256GB, processador octa-core, nano chip single, tecnologia 4G com porta para
Micro SD de 1TB, Camera frontal de 8MP e câmera traseira de 13MP+5MP, com sensores de acelerômetro, giroscópio,
geomagnético, sensor hall, sensor de luz, conexão USB Type-c, bateria de 8000mAh, WLAN 802.11 A/B/G/N/AC, bluetooth,
incluindo caneta de latência ultra baixa com 4096 níveis de pressão e encaixe magnético e capa protetora em policarbonato, com
teclado de 81 teclas e touchpad, 01 ano de garantia contra defeito de fabricação.

7.293,637.293,63

9 010.021.126 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL UN 1
Impressora Laser MonocromáticaMultifuncioanl,com display LCD touchscreen colorido de 3.7”, bandeja de entrada de papel padrão
com capacidade de 250 folhas, bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas, cilindro com ciclo mensal de trabalho deaté 50.000
páginas, compatibilidade com toner de altíssimo rendimento de aproximadamente 12.000 páginas, memória padrão de 512MB,
processador de 800Hz, conexão ethernet gigabit e USB 2.0, Host USB frontal, impressão A4 de até 40ppm, resolução máxima de
impressão de até 1200 x 1200 dpi, impressão duplex automática,digitalização monocromática e colorido, alimentador automático
de documento (ADF) com capacidade de até 70 folhas, resolução de cópia máxima de até 1200 x 600 dpi, vidro do scaner com
tamanho 21.6 x 35.6cm (tamanho oficio), voltagem padão de 110V, garantia de 01 ano contra defeito de fabricação.

5.326,335.326,33

41.822,89 85.202,18Total ->


