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VALOR VALOR

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$

1 LONGARINA 5,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : Especiicações: Número de Assentos: 03 Lugares.

Assento/Encosto: Polipropileno.

2 CADEIRA_ 10,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO

PINTADO BRAÇO: NÃO POSSUI; RODÍZIOS: NÃO POSSUI;

REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI ASSENTO/ENCOSTO:

POLIPROPILENO

3 COMPUTADOR-PORTáTIL (NOTEBOOK) 1,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de

produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com

processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um)

disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm;

unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom;

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; tela LCD de 14 ou 15 polegadas

widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá

conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e

acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse

touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com

conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede

10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE

802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits);

bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis)

células; fonte externa automática compatível com o item; possuir

interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01

(uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir

acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e

acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser

novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12

meses.

4 NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) 1,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de

produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2

kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220

volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão

de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante);

alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena

carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats;

possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o

produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;

garantia de 12 meses.

Valor total extenso:

          BAIRRO : Morumbi   CIDADE : Tucumã - PA

          CNPJ : 11.234.776/0001-92

Valor total extenso:

Valor total extenso:

          NOME: COMISSAO DE PREGÃO                      

          ENDEREÇO: RUA DO CAFÉ S/N                                   

EMPRESA : 

          NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                    

          ENDEREÇO : Rua do Café, s/n                                  
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5
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL-

(COPIADORA, SCANNER E FAX) 1,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de

produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led;

padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia,

digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600

DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de

cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco;

capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas;

fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI

802.11 b/g/n ; frente e verso automático; o produto deverá ser

novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de

12 meses.

6 COMPUTADOR (DESKTOP-BáSICO) 1,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : 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

adaptador 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.

Total : 0,00

a) o prazo de validade desta proposta é de  :  dias;

b) as condições de pagamento são:  ;

 dias.

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,especialmente aos da Lei 10.520/02 e da

	Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de Pregão No 9/2018-00024   .

Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas espe-

	cificações, e asseverando que: 

c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas,

previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do

contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;

d) o  prazo  de  entrega / execução  do  objeto  licitado  é  de:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total da proposta por extenso :
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