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1 (um) botão de rolagem (scroll), resolução de 800 dpi, conector PS/2 ou USB, possuir o
mesmo padrão de cor do gabinete, acompanhar “mouse pad” com apoio para pulso em
gel, com “design” ergonômico, revestimento em tecido e base em borracha anti-deslizante.
Monitor LCD TFT de 19 polegadas, resolução mínima de 1440 x 900, atendimento às
de cor do gabinete. Teclado Padrão ABNT2, 107 teclas (padrão brasileiro - todos os caracteres da língua portuguesa), conector PS/2 ou USB, possuir o mesmo padrão de cor
do gabinete, acompanhar apoio de pulso em gel com “design” ergonômico, revestimento
em tecido e base em borracha anti-deslizante. Outros Requisitos: Os periféricos gabinete,
monitor, teclado e mouse devem ser do mesmo fabricante do objeto ofertado. Será aceito
fabricação em regime de OEM (Original Equipment Manufacturer), onde a marca do objeto
ofertado deve estar visivelmente impressa nos periféricos (gabinete, monitor, teclado e
mouse), sendo vedado o uso de adesivos. O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverá ser original de fábrica e novos (sem uso, reforma ou recondicionamento). O
objeto deverá ser entregue com cabos, adaptadores e conectores necessários ao perfeito
funcionamento do mesmo. Todos os objetos deverão ser idênticos entre si (componentes
aparentes como monitor, teclado e mouse e componentes internos como placa mãe, disco
rígido, módulos de memória, placas de expansão, etc). Caso o componente/periférico não
se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico
de linha. Informar na proposta Marca e Modelo do objeto, para que os técnicos do Órgão
Garantia: A garantia do objeto será pelo período de 12 (doze) meses, contada a partir do
SERVIÇOS CORRELATOS Da Assistência Técnica A empresa vencedora deverá comprovar a existência de unidade de assistência técnica própria ou autorizada do objeto,
na cidade de Rio Branco-AC, como condição para assinatura do contrato. O atendimento
será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, através de chamado técnico. O prazo
máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 48 (quarenta e oito) horas comerciais, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente
formalizado. Caso a Assistência Técnica não termine o reparo do objeto ou o condene por
perda total, o mesmo deverá ser substituído por outro, com características e capacidades
iguais ou superiores, pelo fabricante.
VALOR GLOBAL
R$ 3.200,00
____________________________________________________________________________________________________________________
SEDS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 052-C/2013
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 836/2013
PROCESSO Nº. 0017759-2/2013
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
LUIZ R. S. D’AVILA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 15.243.115/0001-84, sediada na Rua Cel. José Galdino,
nº 335, 2º piso, sala 01, Bairro Bosque, Rio Branco-AC, neste ato representado pelo Senhor LUIZ ROGERIO DA SILVA D’AVILA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF nº 527.223.682-34, podendo ser localizado na Rua Cel. José Galdino, nº 335, 2º piso, sala 01, Bairro Bosque, Rio Branco-AC.
ITEM

DESCRIÇÃO

UND QTDE

V.
VALOR
UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

18x; Zoom digital mínimo de 6x; Tela LCD de 2,5” ou 3” mínimo de 230k e visor óptico; Função
(1280x720 pixels), formato do arquivo foto: JPEG, conexão HDMI; e USB/AV; Alimentação:
05 04 (quatro) pilhas AA (autonomia para 300 fotos). Manual e menu da câmera em português. Unid 02
Acompanhar: Cartão de 4Gb, tipo SDHC Memory Card, 04 pilhas tipo AA, tampa da lente,
alça de ombro e bolsa para transporte. Informar na proposta Marca e Modelo do objeto, para

850,00

1.700,00

VALOR GLOBAL
R$ 1.700,00
____________________________________________________________________________________________________________________
SEDS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 053/2013
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 927/2013
PROCESSO Nº. 0019736-8/2013
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
CRISSOTTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 14.314.660/0001-51, Inscrição Estadual, nº 01.000.567/001-01, com sede na Rua Marechal Deodoro, nº 304, Bairro Centro, Rio Branco/AC, representada neste ato pela Senhora CRISSELIA DE OLIVEIRA MOREIRA, brasileira, casada, comerciante, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº. 130.109 SSP/AC, inscrita
no CPF (MF) sob o nº. 215.865.002-87, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro, nº 304, Centro em Rio Branco/AC.
ITEM

DESCRIÇÃO

UND QTDE

Intermediária: Hospedagem em apartamento DUPLO, com serviço de quarto diário, com ba04 nheiro interno, Arcondicionado, TV e frigobar, acompanhado de 03 (três) águas mineral (500 Unid
mL). Café da manhã: café, leite, água mineral, frutas, bolos, pães, tapioca, manteiga.
VALOR GLOBAL

78

V.
VALOR
UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)
185,00

14.430,00
R$ 14.430,00

