
Assunto Fwd: Re: Fwd: termo descritivo incompleto -34/2022 - ITEM
08

De <licitacao@pirapora.mg.gov.br>
Para Contato Romaze <contato@romazecomputadores.com.br>
Data 18/10/2022 15:06

Segue.

-------- Mensagem original --------

Assunto:Re: Fwd: termo descritivo incompleto -34/2022 - ITEM 08
Data:17/10/2022 12:20

De:Setor Financeiro - SEMED <semed.financas@pirapora.mg.gov.br>
Para:licitacao@pirapora.mg.gov.br

 

Em 14/10/2022 13:04, licitacao@pirapora.mg.gov.br escreveu:

Boa tarde, SEMED.

Favor responder a dúvida do licitante abaixo, para que possamos dar prosseguimento ao feito.

Atenciosamente,

Thiago de Souza Matos - Pregoeiro.

-------- Mensagem original --------

Assunto:termo descritivo incompleto -34/2022 - ITEM 08
Data:13/10/2022 09:14

De:paulo sisterpel <paulosisterpel@hotmail.com>
Para:"licitacao@pirapora.mg.gov.br" <licitacao@pirapora.mg.gov.br>

 

Bom dia
Verificamos que no edital 34/2022, o termo de re. está inconpleto, sem o descri�vo do processador.
Qual será o mesmo?
 
PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2022
COMPUTADOR - MODELO: BÁSICO; SOFTWARE: WINDOWS 10 PROF. 64 BITS (PT-BR); MEMORIA: 8 GB
DDR 4-2400 MHZ; PROCESSADOR: CONFORME LINHA DE PRODUÇÃO; DISCO RÍGIDO: SSD 256 GB;
MONITOR: 23 POLEGADAS; RESOLUÇÃODE IMAGEM: 1920 x
Data da sessão: 27/10/2022 Horário: 09:00 horas Local: Portal de Compras do Governo Federal –
www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 985023
 
at,
AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
João Andrade

Boa Tarde,

Segue descritivo completo referente ao item COMPUTADOR - MODELO BÁSICO:

Computador desktop Intel Core i5 3.00 Ghz ou Superior, com gabinete torre de no mínimo 2 baias; memória
RAM 8 GB (2x 4GB) expansível até 32 GB; fonte ATX 350W RMS (reais) com chave seletora de tensão de entrada
AC 115V/230V, com eficiência mínima de 80%, padrão ABNT (deve acompanhar cabo de força tripolar 10A de no
mínimo 1,2 m certificado pelo INMETRO); Disco rígido com tecnologia SSD (solid-state drive) com capacidade de
no mínimo 480GB com interface tipo sata 3.0 - 6GB/s com performance de referência mínima de 500MB/s para
leitura e 450MB/s para gravação e expectativa de vida útil 1 milhão de horas MTBF; placa de rede integrada ao
gabinete com padrão Gigabit-Ethernet 10/100/1000 Mbps com LED *; placa principal com saída VGA e DVI ou
HDMI; monitor LED de no mínimo 18 polegadas, com regulagem de altura e inclinação, com conexões VGA e DVI
ou HDMI, compatíveis com a placa principal sem o uso de adaptadores, (deve acompanhar cabo VGA e DVI ou
HDMI); teclado alfanumérico USB padrão ABNT2 de no mínimo 102 teclas incluindo todos os caracteres da língua



portuguesa inclusive "ç", com ajuste de inclinação; mouse óptico USB 1.000 DPI com dois botões mais tecla de
rolagem, com formato ergonômico e conformação ambidestra; estabilizador de tensão com potência de 500 VA,
com tensão de entrada de 115V/220V e tensão de saída de 115V e no mínimo 4 tomadas em conformidade com a
NBR 14373, com painel frontal com LEDS de indicação de rede normal, rede alta e rede baixa; sistema
operacional Windows 10 64-bits em Português (Brasil); Garantia de 12 (doze) meses a partir do recebimento
definitivo do equipamento, com atendimento on-site (no local de instalação do equipamento) , onde somente
serão aceitas peças e componentes novos e originais. * Não serão aceitos adaptadores USB para Ethernet RJ-45.

Sds,

Cleuza Souza

 

--  
Setor Financeiro - SEMED 
Secretaria Municipal de Educação 
038 3740-6143 e 3740-6141


