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Un.Med.Descrição do MaterialMaterialItemSó MPEs

Processo / Ano: 14 / 2016 Licitação: 10/2016- PR

UN 1,000 1.600,0000 1.600,00Computador (Desktop- Básico), processador intel core I3 ou AMD A10, memoria ram4GB, DDR3,1600MHz, disco rígido mínimo de 500gb, tipo de monitor 18,5"(1366x768), mause usb, 800 DPI 2 botões, scroll com fio, fonte compatível com item,sistema operacional Windows 7 PRO (64 BITS) , Garantia mínima de 12 meses,teclado usb abnt2 107 teclas com fio, interfaces de rede 10/100/1000 e wifi,interfaces de vídeo integrada, unidade de disco ótico cd/dvd rom

74301

UN 10,000 2.200,0000 22.000,00Computador (Desktop- Básico), processador intel core I3 ou AMD A10, memoria ram4GB, DDR3,1600MHz, disco rígido mínimo de 500gb, tipo de monitor 18,5"(1366x768), mause usb, 800 DPI 2 botões, scroll com fio, fonte compatível com item,sistema operacional Windows 7 PRO (64 BITS) , Garantia mínima de 12 meses,teclado usb abnt2 107 teclas com fio, interfaces de rede 10/100/1000 e wifi,interfaces de vídeo integrada, unidade de disco ótico cd/dvd rom

74312

UN 1,000 1.000,0000 1.000,00Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax) padrão de coresmonocromático, memória 64MB, resolução de impressão 600x600, resolução dedigitalização 1200x1200, resolução de cópia 600x600, velocidade 18PPM,capacidade de 150 paginas/bandeja, ciclo 8.000 paginas/ mês, fax 33,6 KBPS,interface USB E REDE, frente e verso automático, garantia mínima de  12 meses

74323

UN 9,000 600,0000 5.400,00NO BREAK (para computador), potencia 1KVA, tensão entrada/ saída bivolt, alarmesaudiovisual, bateria interna 01 selada, garantia mínima de 12 meses74334
UN 1,000 2.000,0000 2.000,00Projetor Multimidia (Datashow), tecnologia LCD, resolução mínima nativa de1024x768, entrada de VGA a FULL HD, luminosidade mínimo de 2500 lumens,conectividade entrada e saída RGB 15 pinos e HDMI, garantia mínima de 12 meses.

74345

UN 2,000 700,0000 1.400,00Impressora Laser (Comum), padrão de cor monocromático , memoria de 16MB,resolução 600x600, velocidade 33ppm, capacidade 100 paginas/bandeja, ciclo25.000 paginas/ mês, interface usb e rede, frente e verso automático, garantiamínima de 12 meses.

74356

UN 1,000 2.200,0000 2.200,00Computador Portatil notebook, disco rígido mínimo  de 500GB, processador intelcore I3 ou ADM A10, memoria ram 4gb, ddr3, 1600MHz, tela de mínimo de 13,3",teclado  ABNT2, Mouse TOUCHPAD, interfaces da rede 10/100/1000 e wifi, interfaceusb, hdmi,  display port/ vga, sd card,  bateria mínimo 03 horas, com webcam,sistema operacional windonws 7 pro (64 BITS), Garantia mínima de 12 meses,unidade de disco ótico cd/ dvd rom

74367

TOTAL DO PROCESSO: 35.600,00
TOTAL: 35.600,00


