
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.: 03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  90/2017 - PR

 ANEXO VII 108/201717/10/201717/10/2017Folha:  1/4

1Item
Cidade:CNPJ / CPF:Validade da Proposta:
 (As propostas serão abertas para julgamento às  08:00  horas do dia  06/11/2017).

1021742Código UNUnid
.................................................................................................................................................................................................................................... COMPUTADOR - "PLACA PRINCIPAL (Placa Mãe)A) Placa principal com arquitetura ATX, micro ATX ou BTX, barramento PCI.B) Possuir 02(dois) slots para memória do tipo DDR3 1066 PC 6400 ou superior, comsuporte a Dual Channel Memory que permita expansão para, no mínimo, 8 (oito)Gigabytes. "PROCESSADORA) O processador ofertado deverá possuir tecnologia de 02 (dois) núcleos deprocessamento.B) Deverá possuir no mínimo 3MB de memória cache total;C) Devera suportar arquitetura de 32 e 64 bits "MEMORIA RAMA) Memória RAM, de 04 (quatro) Gigabytes, implementado através de módulo de, nomínimo, 2 (dois) Gigabytes cada, do tipo DDR3 ou tecnologia superior, compatíveiscom o barramento da placa principal, com suporte a Dual Channel. "DISCO RIGIDOA) Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 320 (Trezentos e vinte)Gigabytes sem compactação, com interface tipo SATA II com taxa de transferência de3Gb/s.B) Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm.C) Memória cache buffer de, no mínimo, 8 Mbytes "GABINETE A)Gabinete com fonte de alimentação (FONTE ATX) compatível com o gabinete eplaca-mãe cotados, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na
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ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:
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PREGÃO PRESENCIALNr.:  90/2017 - PR
 ANEXO VIIPreço Unitário

108/201717/10/201717/10/2017Preço TotalFolha:  2/4placa-mãe cotados, suficiente para suportar todos os dispositivos internos naconfiguração máxima admitida pelo equipamento (placa-mãe, interfaces, discosrígidos, memória RAM, demais periféricos e pelo menos 01 (uma) unidade de discorígido adicional. A fonte deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts, de forma automática. B) Sistema de refrigeração adequada ao processador, fonte e demais componentesinternos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil doscomponentes. C)Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido ede computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. "TECLADO A)Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres dalíngua portuguesa. B) Compatibilidade com o padrão ABNT-2. C) Com indicadores (led´s) de NUM LOCK, CAPS LOCK, SCROLL LOCK. e) Comconector mini-din ou USB, compatível com a interface ofertada na placa mãe doequipamento. "MOUSEA) Mouse ótico, com três botões (incluindo tecla de rolagem), com formato ergonômicoe conformação ambidestra.B) Resolução mínima de 400 dpi. "MONITOR DE VIDEOMonitor Tela 100% plana de LCD 19", padrão SVGA (Compatível com a placa-mãe docomputador) (01-02-1742)
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108/201717/10/201717/10/2017Preço TotalFolha:  3/42 1021743 UN  COMPUTADOR - "PLACA PRINCIPAL (Placa Mãe)A) Placa principal com arquitetura ATX, micro ATX ou BTX, barramento PCI.B) Possuir 02 (dois) slots para memória do tipo DDR3 1066 PC 6400 ou superior, comsuporte a Dual Channel Memory que permita expansão para, no mínimo, 16(dezesseis) Gigabytes. "PROCESSADORA) O processador ofertado deverá possuir tecnologia de 04 (quatro) núcleos deprocessamento.B) Deverá possuir no mínimo 6MB de memória cache total;C) Deverá ter a frequência baseada em 3.00 GHzD) Devera suportar arquitetura de 32 e 64 bits "MEMORIA RAMA) Memória RAM, de 08 (oito) Gigabytes, implementado através de módulo de, nomínimo, 04 (quatro) Gigabytes cada, do tipo DDR3 ou tecnologia superior, compatíveiscom o barramento da placa principal, com suporte a Dual Channel. "DISCO RIGIDOA) Uma unidade de disco rígido interna com capacidade de 500 (quinhentos)Gigabytes sem compactação, com interface tipo SATA II com taxa de transferência de3Gb/s.B) Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm.C) Memória cache buffer de, no mínimo, 8 Mbytes "GABINETE D)Gabinete com fonte de alimentação (FONTE ATX) compatível com o gabinete eplaca-mãe cotados, suficiente para suportar todos os dispositivos internos naconfiguração máxima admitida pelo equipamento (placa-mãe, interfaces, discosrígidos, memória RAM, demais periféricos e pelo menos 01 (uma) unidade de discorígido adicional). A fonte deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts, de formaautomática. E) Sistema de refrigeração adequada ao processador, fonte e demais componentesinternos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil doscomponentes. F)Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido ede computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. "TECLADO D)Teclado Padrão AT do tipo estendido de 104 teclas, com todos os caracteres dalíngua portuguesa. E)B) Compatibilidade com o padrão ABNT-2. F) Com indicadores (led´s) de NUM LOCK, CAPS LOCK, SCROLL LOCK. e) Comconector mini-din ou USB, compatível com a interface ofertada na placa mãe doequipamento.
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