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ANEXO A  

 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITTIVOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

1 
AR CONDICIONADO TIPO 

SPLIT, com capacidade de 9.000 a 

12.000 buts, função quente frio. 

unidade 13 
 R$                  

2.400,00  

 R$                  

31.200,00  

2 

 

COMPUTADOR (Desktop - Básico) 
Especificação mínima: que esteja em 

linha de produção pelo fabricante; 

computador desktop com processador 

no mínimo intel core 13 ou amd aio 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, oþerando em modalidade 

óual chañnel; a placa èrincfpal deve ter 

arquitetura  microatx, étx 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  ou superior; possuir sistema de 

detecção de intrusão de chassis, com 

acionador instalado no gabinete; o 

adapatador de vídeo integrado devera 

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 ótic0 

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 

unidade 3 
 R$                  

3.400,00  

 R$                  

10.200,00  
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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. 

3 

COMPUTADOR 

PORTÁTIL(NOTBOOK),   

Especificação mínima: que esteja em 

linha de produção pelo fabricante; 

computador portátil (notebook) com 

processador no mínimo intel core 15 ou 

amd aio 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 0-45 fêmea e wifi padrão ieee 

802.11a/b/g/n; sistema operacional 

windows 10 pro (64 bits); bateria 

recarregável do tipo f0n 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, 

unidade 4 
 R$                  

3.500,00  

 R$                  

14.000,00  
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reforma ou recondicionamento; 

garantia de 12 meses. 

4 

BALDE E PEDAL,  materia de 

confecção prolipropireno com a 

capacidade de 30  até 49 litros 

unidade 3 
 R$                    

120,00  

 R$                       

360,00  

5 

BALDE E LIXEIRA, em material de 

aço e ferro pintado, com capacidade 

de 11 até 20 litros 

unidade 2 
 R$                      

70,00  

 R$                       

140,00  

6 

IMPRESSORA DE CÓDIGO DE 

BARRAS  especificação mínima: que 

esteja em linha de produção pelo 

fabricante; impressora de código de 

barras com tecnologia termica direta; 

conectável a computadores; resolução 

de 200 DPI; cortador automático de 

fita; compatível com rolo contínuo e 

largura de impressão máxima de 104 

mm; suportar código de barras EAN 

128, suportar sistema operacional 

windows em todas as versões 

2000/XP/VISTA/7 e GNU-LINUX 

KERNEL 2,6 ou superior; interface 

RS232 e USB; voltagem bivolt ou 

acompanhada de conversor de 

voltagem compatvel com a potência de 

equipamento fornecido; o produto 

deverá ser novo, sem uso, reforma ou 

recondicionamento; garantia 12 meses. 

unidade 1 
 R$                  

1.550,00  

 R$                    

1.550,00  

7 

MESA PARA COMPUTADOR 
material em madeira, mdp, mdf 

similar, possui divisões de 03 a 04 

gavetas, suporte de cpu, teclado e 

impressora  

unidade 4 
 R$                    

500,00  

 R$                    

2.000,00  

8 

ROTEADOR ( WAN), Deve estar em 

linha de produção pelo fabricante; - 

Deverá ser novo, sem uso, reforma ou 

recondicionamento; - Deverá suportar 

taxa de transferência de no mínimo 300 

(trezentos) Mbps e suportar no mínimo 

os seguintes padrões: IEEE 802.11 

b/g/n. Mínimo de 04 (quatro) portas 

LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet 

MDI/MDXI. - Mínimo OI (uma) porta 

WAN que suporte de endereço IP 

estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e 

L2TP. = Mínimo OI (uma) porta 

padrão USB 2.0. - Deverá suportar no 

mínimo os padrões de criptografia 

WPA e WER - Possuir sistema de 

segurança de duplo firewall (SPI e 

unidade 2 
R$                  

   250,00 

R$                       

500,00 
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NAT). - Mínimo de 02 (duas) antenas 

desmontáveis de 03 dBi tipo bipolar. - 

Potência mínima de saída de 17 dBm. - 

Suportar DMZ. - Deverá suportar filtro 

de endereços de MAC e IP. - Deverá 

possuir engenharia de tráfego QoS. - 

Garantia de 12 meses; 

      

 TOTAL 

 R$                  

59.950,00  
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