
TOTAL DO PROCESSO:   501.040,00

Item: 1

Descrição: COMPUTADORES TIPO 1 Computadores para rodarem programas que demandam autodesempenho, 
como programas de geoprocessamento e desenho técnico.a)Processador: Core? i7-10700 (2.9GHz até 4.8GHz, cache 
de 16M, octa-core, 10ª geração)b)Sistema operacional: Windows 10 64bit, em Português (Brasil);c)Placa de vídeo: 
Placa de vídeo GDDR6 como no mínimo 6GB;d)Memória RAM: Memória de com no mínimo 16GB (8Gx2) 2933MHz, 
DDR4;e)Armazenamento: SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 + HD de 1TB (7200RPM) SATA 3.5f)Teclado: Teclado 
padrão ABNT-2. Conector tipo USB. Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os padrões de cores do gabinete. 
g)Mouse: Mouse do tipo óptico ou Laser; Resolução de no mínimo 800 dpi; O tipo de conexão deverá ser USB; Possuir 
2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem scroll?; Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os padrões 
de cores do gabinete;h)Unidade Ótica: Lê e grava em DVD / CDi)Wireless: Conexão Wifi 802.11 + Bluetooth 5.0 ou 
superiorj)Monitor: Monitor LED de no mínimo 24? Widescreen do mesmo fabricante do equipamento, devendo seguir o 
mesmo padrão de cores do gabinete; Deverá conter regulagem de altura (ergonômico); Deve conter conexões HDMI e 
VGA.k)Fonte de Alimentação. Fonte de alimentação com chaveamento automático de 110/220, com capacidade para 
suportar a máxima configuração do item ofertado;l)Placa Mãe: l.I ? A placa-mãe deve prover total suporte às 
especificações do respectivo equipamento para o processador, memória RAM, interface de vídeo e unidade de 
armazenamento.l.II ? A placa-mãe deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente 
para equipamento com direitos Copyright, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado, nem em 
regime de OEM.

Quantidade: 4 Valor Unit.: 12.150,00

Unidade: UNIDADE

Total Item: 48.600,00

Marca: DELL + M0NT P2419H Modelo: xps 8940

Quant.: 1 Total: 48.600,00LOTE 1 12.150,00Num: 072

Item: 1

Descrição: COMPUTADORES TIPO 1 Computadores para rodarem programas que demandam autodesempenho, 
como programas de geoprocessamento e desenho técnico.a)Processador: Core? i7-10700 (2.9GHz até 4.8GHz, cache 
de 16M, octa-core, 10ª geração)b)Sistema operacional: Windows 10 64bit, em Português (Brasil);c)Placa de vídeo: 
Placa de vídeo GDDR6 como no mínimo 6GB;d)Memória RAM: Memória de com no mínimo 16GB (8Gx2) 2933MHz, 
DDR4;e)Armazenamento: SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 + HD de 1TB (7200RPM) SATA 3.5f)Teclado: Teclado 
padrão ABNT-2. Conector tipo USB. Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os padrões de cores do gabinete. 
g)Mouse: Mouse do tipo óptico ou Laser; Resolução de no mínimo 800 dpi; O tipo de conexão deverá ser USB; Possuir 
2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem scroll?; Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os padrões 
de cores do gabinete;h)Unidade Ótica: Lê e grava em DVD / CDi)Wireless: Conexão Wifi 802.11 + Bluetooth 5.0 ou 
superiorj)Monitor: Monitor LED de no mínimo 24? Widescreen do mesmo fabricante do equipamento, devendo seguir o 
mesmo padrão de cores do gabinete; Deverá conter regulagem de altura (ergonômico); Deve conter conexões HDMI e 
VGA.k)Fonte de Alimentação. Fonte de alimentação com chaveamento automático de 110/220, com capacidade para 
suportar a máxima configuração do item ofertado;l)Placa Mãe: l.I ? A placa-mãe deve prover total suporte às 
especificações do respectivo equipamento para o processador, memória RAM, interface de vídeo e unidade de 
armazenamento.l.II ? A placa-mãe deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente 
para equipamento com direitos Copyright, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado, nem em 
regime de OEM.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 12.150,00

Unidade: UNIDADE

Total Item: 12.150,00

Marca: DELL + M0NT P2419H Modelo: XPS 8940

Quant.: 1 Total: 12.150,00LOTE 2 12.150,00Num: 072

JCB PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 36.080.853/0001-28 60.750,00
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Item: 1

Descrição: COMPUTADORES TIPO 2 Computadores com desempenho intermediário, mas que suportem execução de 
várias tarefas simultaneamente.a)Processador: Intel® Core? i5-10400 (2.9 GHz até 4.3 GHz, cache de 12MB, hexa-
core, 10ª geração);b)Sistema operacional: Windows 10c)Memória RAM: DDR4 como no mínimo 8GB 2666 
MHZ;d)Armazenamento: SSD M.2 com 512GB;e)Gabinete: Mid Tower f)Teclado: Teclado padrão ABNT-2. Conector 
tipo USB. Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os padrões de cores do gabinete.g)Mouse: Mouse do tipo 
óptico ou Laser; Resolução de no mínimo 800 dpi; O tipo de conexão deverá ser USB; Possuir 2 botões para seleção 
(click) e um botão de rolagem scroll?; Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os padrões de cores do 
gabinete;h)Unidade Ótica: Lê e grava em DVD / CDi)Monitor: Monitor LED de no mínimo 21?; Widescreen do mesmo 
fabricante do equipamento, devendo seguir o mesmo padrão de cores do gabinete; Deverá conter regulagem de altura 
(ergonômico); Deve conter conexões HDMI e VGA. j)Wireless: Conexão Wifi 802.11 + Bluetooth 5.0 ou superiork)Fonte 
de Alimentação. Fonte de alimentação com chaveamento automático de 110/220, com capacidade para suportar a 
máxima configuração do item ofertado; Potência capaz de suportar a configuração máxima do equipamento;l)Placa 
Mãe: A placa-mãe deve prover total suporte às especificações do respectivo equipamento para o processador, memória 
RAM, interface de vídeo e unidade de armazenamento.l.I ? A placa-mãe deve ser do mesmo fabricante do 
microcomputador ou projetada especificamente para equipamento com direitos Copyright, não sendo aceito placas de 
livre comercialização no mercado, nem em regime de OEM.

Quantidade: 63 Valor Unit.: 5.230,00

Unidade: UNIDADE

Total Item: 329.490,00

Marca: DELL Modelo: OPTIPLES 3080 / P2219H

Quant.: 1 Total: 329.490,00LOTE 3 5.230,00Num: 023

Item: 1

Descrição: COMPUTADORES TIPO 2 Computadores com desempenho intermediário, mas que suportem execução de 
várias tarefas simultaneamente.a)Processador: Intel® Core? i5-10400 (2.9 GHz até 4.3 GHz, cache de 12MB, hexa-
core, 10ª geração);b)Sistema operacional: Windows 10c)Memória RAM: DDR4 como no mínimo 8GB 2666 
MHZ;d)Armazenamento: SSD M.2 com 512GB;e)Gabinete: Mid Tower f)Teclado: Teclado padrão ABNT-2. Conector 
tipo USB. Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os padrões de cores do gabinete.g)Mouse: Mouse do tipo 
óptico ou Laser; Resolução de no mínimo 800 dpi; O tipo de conexão deverá ser USB; Possuir 2 botões para seleção 
(click) e um botão de rolagem scroll?; Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os padrões de cores do 
gabinete;h)Unidade Ótica: Lê e grava em DVD / CDi)Monitor: Monitor LED de no mínimo 21?; Widescreen do mesmo 
fabricante do equipamento, devendo seguir o mesmo padrão de cores do gabinete; Deverá conter regulagem de altura 
(ergonômico); Deve conter conexões HDMI e VGA. j)Wireless: Conexão Wifi 802.11 + Bluetooth 5.0 ou superiork)Fonte 
de Alimentação. Fonte de alimentação com chaveamento automático de 110/220, com capacidade para suportar a 
máxima configuração do item ofertado; Potência capaz de suportar a configuração máxima do equipamento;l)Placa 
Mãe: A placa-mãe deve prover total suporte às especificações do respectivo equipamento para o processador, memória 
RAM, interface de vídeo e unidade de armazenamento.l.I ? A placa-mãe deve ser do mesmo fabricante do 
microcomputador ou projetada especificamente para equipamento com direitos Copyright, não sendo aceito placas de 
livre comercialização no mercado, nem em regime de OEM.

Quantidade: 20 Valor Unit.: 5.540,00

Unidade: UNIDADE

Total Item: 110.800,00

Marca: DELL Modelo: OPTIPLES 3080 / P2219H

Quant.: 1 Total: 110.800,00LOTE 4 5.540,00Num: 067

CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 02.906.841/0001-98 440.290,00
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_________________________________________________________________________
PREGOEIRO:   LUCAS ANTUNES DE SA

_________________________________________________________________________
MEMBRO E PREGOEIRO SUBSTITUTO   ALENCAR TEMPONI DA SILVA
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