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tratação com 

R REFERENCI

o do art. 81, II

DO ESTAD

IVERSIDA

o licitante ven

IAL 

I, da Lei Estad

DO DA BAH
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão

ncedor obedec

dual nº 9.433/

 

HIA 
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

o Eletrônico nº

cerá as condiç

/05, o valor re

LOTE _0

LOTE _0

LOTE _03

LOTE _04

LOTE _0

LOTE _06

LOTE _0

LOTE _08

LOTE _09

LOTE _10

LOTE _1

LOTE _1

LOTE _13
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ões do instrum

eferencial por 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

3 

AÇÃO 
STE DA BA
50/2015 

s. 6/30 

mento de cont

lote é de: 

VALOR REFE

VALOR REFE

VALOR REFE

VALOR REFE

VALOR REFE

VALOR REFE

VALOR REFE

VALOR REFE

VALOR REFE

VALOR REFE

VALOR REFE

VALOR REFE

VALOR REFE

AHIA - UES

trato.  

ERENCIAL  

ERENCIAL  

ERENCIAL   

ERENCIAL  

ERENCIAL   

ERENCIAL   

ERENCIAL   

ERENCIAL   

ERENCIAL  R

ERENCIAL  

ERENCIAL  

ERENCIAL  

ERENCIAL  

ESB 

R$ 374,06  

 R$ 828,00 

R$ 7.329,00 

 R$ 775,40 

R$ 2.984,00 

R$ 2.587,60 

R$ 5.800,00 

R$ 3.180,00 

R$ 28.783,26

R$ 2.980,00

R$ 2.800,00

R$ 3.600,00

R$ 350,00 
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DO ESTAD

IVERSIDA

DO DA BAH
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão

VALOR T
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ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

o Eletrônico nº
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TOTAL PREVIS
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E _14 

E _15 

E _16 

STO PARA O CE

AÇÃO 
STE DA BA
50/2015 

s. 7/30 

VALOR R

VALOR R

VALOR R

ERTAME 

VALOR R

AHIA - UES

REFERENCIAL 

REFERENCIAL 

REFERENCIAL 

REFERENCIAL 

ESB 

 R$ 676,0

  R$ 4.614,

  R$ 1.221,

 R$ 68.882,

00 

,00  

,33  

,65  
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LOTE 

ITEM 
DESCR
 

Lote 
001 
Item 
01 

CAIXA, 
de entra
resposta
subwoo
dimenso
>> Ref

VALOR TOTAL D

 
LOTE 

ITEM 
DESCR
 

Lote 
002 
Item 
01 

FILMAD
minimo 
Conectiv
Possuir 
Acompa
que aco
Bahia; -
>> Ref

VALOR TOTAL D

 
LOTE 

ITEM 
DESCR
 

Lote 
003 
Item 
01 

FILMAD
Resoluç
de 40x,
Focal eq
de no m
display 
Digital, 
memori
compos
Cabo AC
C), Cab
de (um)
fabrican
>> Ref

VALOR TOTAL D
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MODEL

RIÇÃO 

de som, subwo
ada: 47k ohms 
a de frequencia

ofer: 4" em 4 oh
oes do subwoof
f. SAEB => 58.3

DA PROPOSTA (

RIÇÃO 

DORA, digital Ha
2,4 polegadas;
vidade minima 
funcao de esta

anhar bateria, C
ompanhem o pr
- Embalagem co
f. SAEB => 58.3

DA PROPOSTA (

RIÇÃO 

DORA, digital, Fu
ção de imagem 
 Sensor de imag
quivalente de no
minimo de 30 m
Visor / LCD, To
Microfone emb
ia SD/SDHC/SDX
sto, 1 saida vide
C, Para - sol de 
o USB, Manual,
) 1 ano prestad
nte. 
f. SAEB => 58.3

DA PROPOSTA (

DO ESTAD

IVERSIDA

SEÇÃO

LO DE DES
ELA

oofer 2.1, 20 RM
potencia maxim

a do subwoofer:
hms voltagem d
fer: 23,5 x 22,9 
30.00.00112373

POR EXTENSO)

andyCam, comp
 - Sistema NTSC
USB 2.0; - Entra
bilizacao de ima

Cabo USB, Cabo 
oduto; - Garant
om dados de ide
35.11.00031634

POR EXTENSO)

ull HD 1080p, co
de no minimo 2
gem de no mini
o minimo 30,4 -
ilimetros, Sistem

ouchscreen, Tam
utido, Alto - fala
XC, Headphone
eo componente,
lente, Cabo de 
 e demais acess
o no Estado da 

35.11.00061326

POR EXTENSO)

DO DA BAH
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão

 C  –  MO
 DA PR

SCRIÇÃO
ABORAÇÃ

MS de potencia, 
ma: 20 RMS resp
 20hz 150hz alt
e entrada: 110v
x 14,5 cm com

3-4 
VALOR TOTAL

: 

pativel com alta 
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ada para no min
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entificacao do p
4-2 
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: 
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- 304, Abertura 
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manho de tela n
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 1 saida A / V M
alimentacao, C
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6-6 
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: 

HIA 
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

o Eletrônico nº

ODELOS 
OPOSTA

SEÇÃO
O DA PROP
ÃO INDEP

conexao de ent
posta de freque
to-falante satelit
v ac dimensoes 
pativel pc / not

L DO LOTE/ITEM

resolucao HD o
co minimo de 20
nimo memorias 
recarregavel ; -

daptador AC (ca
abricante de (um
produto e marca

L DO LOTE/ITEM

de armazename
optical de no m
MOS, Distancia 
maxima de no 
a de video em A
o minimo de 3,0
Entrada para m

HDMI C (Mini), 1
Mini, Pack de ba
Cabo de conexao
mpanha o produ
gem com identif

L DO LOTE/ITEM
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PARA E
A DE PR

O C-1  
POSTA DE
PENDENTE

trada 1 x rca es
ncia do satelite
tes: 3" em 4 oh
do satelites: 14
ebook / eletron

M (GLOBAL) 

ou Full HD; Visor
0x; Microfone in
SD/SDHC; - Fu

- Voltagem: bivo
aso necessario) 
m) 01 ano prest
a do fabricante.

M (GLOBAL) 

ento interno de 
inimo de 10x e 
focal de no min
minimo 1,5 - 2,
Alta definicao Fu
0, Estabilizacao 

microfone, Entra
1 saida USB 2.0 
ateria recarregav
o AV, Cabo HDM
to, Garantia min
ficacao do produ

M (GLOBAL) 

AÇÃO 
STE DA BA
50/2015 

s. 8/30 

ELABORA
EÇOS 

E PREÇOS
E DE PRO

tereo, impedan
: 150hz 20khz 
ms alto-falante 

4,5 x 9,6 x 8,8 c
icos / portateis.

r LCD colorido d
nterno; - 
uncao fotografia
olt automatico; 
e demais acess

tado no Estado 

no minimo 32G
digital de no m

nimo 2,84 - 29,0
,8, Tamanho de
ull HD, Tipo de 
da imagem Op
da para cartao 
Mini, 1 saida vi

vel, Adaptador A
MI ( cabo mini ti
nima do fabrica
uto e marca do 

AHIA - UES

AÇÃO 

S E DECLA
OPOSTA 

QTDE 
(A) 

cia 

cm 
. 

1 

QTDE 
(A) 

de no 

; - 
- 

sorios 
da 

1 

QTDE 
(A) 

GB, 
inimo 
0, 
e filtro 

ptica e 
de 
deo 
AC, 
ipo 
nte 

1 

ESB 

ARAÇÃO D

PREÇO 
UNITÁRIO 
(B) 

R$ 374,06 

PREÇO 
UNITÁRIO 
(B) 

R$ 828,00 

PREÇO 
UNITÁRIO 
(B) 

R$ 
7.329,00 

DE 

PREÇO 
TOTAL  
(AxB) 

R$ 374,06 

R$ 374,06

PREÇO 
TOTAL  
(AxB) 

R$ 828,00 

R$ 828,00

PREÇO 
TOTAL  
(AxB) 

R$ 
7.329,00 

R$ 
7.329,00 
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LOTE 
ITEM 

DESCR
 

Lote 
004 
Item 
01 

CAMERA
optico m
face det
>> Ref

VALOR TOTAL D

 
LOTE 

ITEM 
DESCR
 

Lote 
005 
Item 
01 

PROJET
- Durac
- Durac
- Taman
- Sistem
- Idioma
- Alimen
- Conex
- Garan
- Correc
- Itens 
aliment
>> Ref

VALOR TOTAL D

 
LOTE 

ITEM 
DESCR
 

Lote 
006 
Item 
01 

PROJET
caracter
- Area d
- Haste 
- Termo
- Interru
-Lente d
- Lampa
- Bivolt 
- Garan
>> Ref

VALOR TOTAL D
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RIÇÃO 

A, fotografica d
minimo de 12x, 
tectador panora
f. SAEB => 67.2

DA PROPOSTA (

RIÇÃO 

TOR, multimidia
ao aproximada 
ao aproximada 
nho da imagem

ma de som embu
a: Portugues Br
ntação: bivolt 
xoes: Video com
tia: minima de 
cao trapezio ver
inclusos: 01 pro
ação, Cabo de c

f. SAEB => 67.3

DA PROPOSTA (

RIÇÃO 

TOR, portatil com
risticas: 
de exposicao mi
de projecao art

ostato e fusivel 
uptor liga/deslig
de projecao de 
ada de projecao
(127 e 220 volt
tia do fabricant

f. SAEB => 67.3

DA PROPOSTA (

RIÇÃO 

DO ESTAD

IVERSIDA

igital, resolucao
escala iso minim

amica. 
20.00.00144826

POR EXTENSO)

, 2500 ANSI lum
da lampada em
da lampada em
: de 30 a 400 p
utido 
rasil 

mposto, S-video,
1 ano prestado 
rtical: minima de
ojetor, 01 contro
computador, Ma
30.00.00137869

POR EXTENSO)

m capacidade lu

inima de 270 x 
ticulada 
de seguranca 
ga 
no minimo 300m

o de 50 watts 
ts) 
te minima: 01 (u
30.10.00004172

POR EXTENSO)

DO DA BAH
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão

o minima de 16 
ma 100-3200 m

6-9 
VALOR TOTAL

: 

mens, 1024x768
m modo econom
m alto brilho: mi
polegadas 

, Entrada de áud
no estado da b
e -15 a + 15 Gr
ole remoto, bate
anual do usuario
9-4 

VALOR TOTAL

: 

uminosa minima

270mm 

mm 

um) ano 
2-6 

VALOR TOTAL

: 

HIA 
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

o Eletrônico nº

mega pixels, te
modo continuom

L DO LOTE/ITEM

8 (XGA) com as 
mico: Minima de 

nima de 3.000 h

dio, Video comp
bahia  
raus 
eria compativel 
o CD-Rom, tam

L DO LOTE/ITEM

a de luminosidad

L DO LOTE/ITEM
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ela minima de 2,
inimo de 5fts, v

M (GLOBAL) 

seguintes carac
5.000 horas 
horas 

ponente, RGB, D

com o controle
pa de lente. 

M (GLOBAL) 

de 2500 lumens

M (GLOBAL) 

AÇÃO 
STE DA BA
50/2015 

s. 9/30 

,7 polegadas, zo
videos hd full, gp

cteristicas: 

DVD, PC e HDM

e remoto, 01 cab

s. Com as segui

AHIA - UES

QTDE 
(A) 

oo 
ps, 1 

QTDE 
(A) 

I. 

bo de 

2 

QTDE 
(A) 

ntes 

1 

QTDE 
(A) 

ESB 

PREÇO 
UNITÁRIO 
(B) 

R$ 775,40 

PREÇO 
UNITÁRIO 
(B) 

R$ 
1.492,00 

PREÇO 
UNITÁRIO 
(B) 

R$ 
2.587,60 

PREÇO 
UNITÁRIO 
(B) 

PREÇO 
TOTAL  
(AxB) 

R$ 775,40 

R$ 775,40

PREÇO 
TOTAL  
(AxB) 

R$ 
2.984,00 

R$ 
2.984,00 

PREÇO 
TOTAL  
(AxB) 

R$ 
2.587,60 

R$ 
2.587,60 

PREÇO 
TOTAL  
(AxB) 
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Lote 
007 
Item 
01 

MICROC
Dual M6
Bluetoo
1) Proce
2.60 Gh
2) 4 gig
3) Disco
4) Unid
5) 3 po
6) 1 po
7) Entra
8) 1 po
9) Inter
10 Inte
11) Tela
por LED
12) Tec
13) Bat
14) Leit
15) Sist
16) Orif
17) Chip
18) Sist
19) O e
Compat
conform
20) Pes
21) For
automa
22) Pos
primeira
23) Mal
24) Gar
Recebim
>> Ref

VALOR TOTAL D

 
LOTE 

ITEM 
DESCR
 

 

OVERNO D

UNI

COMPUTADOR, 
640, 4GB DDR3
oth, biometria, T
essador Intel Co
hz ) 
gabytes de mem
o rígido padrao 
ade interna de 
rtas USB 2.0.; 
rta VGA (15 pin
ada para microf
rta Ethernet 10/
rface wireless co
rface Bluetooth 
a com tamanho
D.; 
clado padrao AB
eria de Íon de L
tor Biometrico (
tema de proteca
fício para cabo d
p TPM (Trusted
tema operaciona
equipamento (m
tibility List (HCL
me sitio winqual
so Máximo 2,15 
necer cabo de f
tica de 100 a 24

ssuir recurso de 
a incializacao).  
eta ou mochila 

rantia pelo perío
mento Provisorio
f. SAEB => 70.1

DA PROPOSTA (

RIÇÃO 

DO ESTAD

IVERSIDA

notebook, tela 
, HD 500GB 720

TPM 1.2, Window
ore i5-2540M (3

moria DDR3 insta
SATA, 500 giga
leitura/gravacao

os) para monito
fone, saída para
/100/1000Base-
ompatível com o
2.1.; 
 maximo de 14 

BNT Portugues B
Lítio de 6 celula
Fingerprint) inte
ao do disco cont
de seguranca.; 
 Platform Modu
al Microsoft Win

marca e modelo)
L) da Microsoft, 
.microsoft.com/
kg.; 

força, eliminado
40 V.; 
restauracao do

do próprio fabr
odo de 3 (três) a
o dos equipame
10.00.00128389

POR EXTENSO)

DO DA BAH
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão 

14 pol max, pro
00rpm, DVD-RW
ws 7 Pro Port., 
3M Cache, 2.60 

alados e expans
abytes e 7200RP
o CD-RW e DVD

or externo.; 
a fone de ouvido
-T integrada.; 
o padrao 802.11

polegadas e re

Brasil.; 
s com autonom
egrado ao gabin
tra queda (acele

le) 1.2 integrad
ndows 7 Profess
, deve estar list
comprovando q
/hcl..; 

or / carregador d

o software noteb

ricante ou homo
anos, contada a

entos. 
9-8 

VALOR TOTAL

: 

HIA 
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

Eletrônico nº

ocessador Intel 
W, rede Etherne
maleta, garanti
GHz) ou AMD T

siveis a 8 GB.; 
PM.; 
D+RW/-RW.; 

o.; 

1g/n ou superio

solucao de 1280

mia minima de 3 
nete.; 
erometro) .; 

do. 
sional em portug
tado no Window
que e compatíve

de bateria com 

book ao estado 

ologada por este
a partir da data 
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Core i5 2540M 
t 1000Base-T e 
a 3 anos. 

Turion Ultra Dua

or.; 

0 x 800 ou 1366

horas.; 

gues.; 
ws Catalog ou Ha
el com o Window

voltagem de en

de fabricacao ( 

e.; 
da assinatura d

M (GLOBAL) 

AÇÃO 
STE DA BA
50/2015 

s. 10/30 

ou AMD Turion 
802.11g/n, 

al M640 ( 3M ca

6 x 768 iluminad

ardware 
ws 7 ou superio

ntrada universal 

discos gerados

do Termo de 

AHIA - UES

Ultra 

ache, 

da 

r, 

e 

s na 

2 

QTDE 
(A) 

ESB 

R$ 
2.900,00 

PREÇO 
UNITÁRIO 
(B) 

R$ 
5.800,00 

R$ 
5.800,00 

PREÇO 
TOTAL  
(AxB) 



V

 GOV

Lote 
008 
Item 
01 

MICROCO
minimo de
2. Permitir
independe
3. Permitir
4. Permitir
teclado e 
remoto to
5. Permitir
das telas d
6. Minimo 
minimo, a
desempen
7. Control
8. Disco ri
9. Control
adicao de 
10. Monito
mm, contr
ms, compa
funcionam
11. Uma p
para Wind
"onboard"
12. Minim
a) Interfac
b) Interfac
minimo de
13. Sistem
configurac
removivel
14. Placa 
15. Teclad
16. Mouse
mesmo fa
17. Sistem
em CD e a
contendo 
18. O equ
video, etc)
19. Incluir
licitante se
autorizand
20. Garan
especificac
21. Atend
treinamen
22. Fornec
23. Dispon
24. Compa
(Hardware
25. Todos
26. Fonte 
evitar a pe
27. Fornec
28. Possui
torre. 
29. Gabine
a. Ter per
b. Possuir 
processad
c. Possuir 
portas US
d. Ser con
com tecno
e. Ser con
equipame
f. Qualque
gabinete; 
g. Possuir 
h. Possuir 
i. Devera s
mesmas c
j. Possuir 
grampos o
k. Os itens
motivo de
l. Possuir d
utilizacao 
m. O dispo
alguma, s
>> Ref. S

VALOR TOTAL D

 

OVERNO D

UNI

OMPUTADOR, com mo
e 6 MB de memoria c
r ligar e desligar o m
ente do estado do sis
r inicializacao remota
r acesso remoto , atr
mouse, independent
tal da BIOs e visualiz
r instalacao de sistem
de instalacao. 
de 8 GB de memoria
te 16 GB de RAM. Po

nho. A funcionalidade
adora de disco, SMA
igido interno, padrao
adora de video onbo
placa de video PCI-E

or de video, colorido,
raste nao inferior a 5
ativel com Energy St

mento devem estar in
placa de rede Etherne
dows XP, Windows Vi
" com as mesmas car
o de: 
ce de audio com auto
ces para mouse e tec
e quatro interfaces U
ma com BIOS "plug a
cao CMOS em midia 
. 
mae e Chassis com p
do padrao ABNT2 com
e otico com sensibilid
bricante ou em contr

ma Operacional "Wind
a correspondente lice
a relacao da licenca 
ipamento devera pos
) que esteja com pro
r no preco garantia in
eja revenda autorizad
do a oferta de servico
tir atendimento tecn
coes, produto novo, 
imento tecnico por e

nto emitido pelo prop
cer os cabos e acesso
nibilizar meio de rest
atibilidade com Wind
e Compatibility List) a
s os softwares requer
de alimentacao a red

erda de energia, em 
cer uma unidade otic
ir gabinete desktop p

ete de mesa, padrao
rfeito funcionamento 
sistema de ventilaca

dor; 
conexoes frontais ou
B 2.0 ou superior, au

nstruido de forma a n
ologia laser; 
nstruido em chapa me
nto; 
er baia com acesso e

indicativos frontais d
dispositivo sensor d

ser fornecido cabo de
caracteristicas dos ca
sistema integrado no
ou pecas estranhas a
s que nao puderem s
 diligencia, ou enviad
dispositivo integrado
de cadeado, chave in
ositivo devera possui
istemas de trancame

SAEB => 70.10.00.00

DA PROPOSTA (

DO ESTAD

IVERSIDA

onitor, processador d
cache L3. 1. Possuir m

micro remotamente, u
stema operacional; 
a a partir de imagem 
raves de conexao TC
te do estado, tipo e v
zacao das telas de PO
mas operacionais rem

a RAM, instalados em
ossuir suporte a conf
e Dual Channel dever
ART, SATA/300 ou su
o SERIAL ATA, com ca
oard com no minimo 
Express com no mini
, LED, 1600x900 pixe
500:1, brilho nao infe
tar e ser do mesmo f
nclusos. 
et PCI, 10/100/1000 
ista, Windows 7 Prof
racteristicas da placa

o-falantes estereo; 
clado ou duas USB p

USB livres depois de c
nd play", tipo flash a
removivel, controle d

pelo menos dois slots
m, no minimo, interfa
dade igual ou superio
rato de O&M, e mous
dows 7 Professional 6
enca de uso. A licenc
devera ser entregue
ssuir indicadores (LE
oblema, para agilizar 
ntegral de hardware 
da, apresentar em su
o. 
ico "on site" e reparo
em ate 48 horas ute
quipe de profissiona

prio fabricante. 
orios para colocar os
taurar as configuraco
dows 7 Professional o
atraves do site https
ridos devem ser total
de eletrica 110/220 V
conformidade com o

ca interna DVDRW+C
padrao ATX ou BTX, 

o SFF (Small Form Fa
tanto na posicao ver

ao compativel com a 

u laterais frontais par
udio e microfone; 
nao possuir nenhuma

etalica com rigidez e

externo, nao utilizada

de forca ligada e ace
e deteccao de intrus
e energia de no mini
bos originalmente fo
o gabinete para aber
ao conjunto original d
ser comprovados atra
dos para laboratorio 

o ao gabinete que pe
ntegrada ou sistema 
ir chave mestra para
ento com chaves do t
0128483-5 

POR EXTENSO)

DO DA BAH
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão 

de nucleo duplo, Core
modulo de plataform

utilizando protocolo T

(iso ou img), CD-RO
CP/IP, a interface graf
versao do sistema op
OST e telas graficas d
motamente, com aces

m dois modulos de 4 
figuracoes de memor
ra estar implementad
perior. 
apacidade minima de
128 MB de memoria 
mo 128MB de memo
els, tela de, no minim
erior a 250 cd/m2, su
fabricante do microco

Base TX, com conec
fessional ou superior,
a de rede;  

para essa finalidade;
conectados o teclado
atualizavel por softwa
de habilitar/desabilita

s PCI ou PCI-Express
ace USB, 104 teclas d
or a 400 dpi, com scr
se pad. 
64bits", ou mais rece
ca OEM devera estar 
e. 
D, display ou Bips) p
o reparo. 
incluindo o monitor d
ua proposta o "partn

o no caso de falha do
eis.  
is certificada pelo pro

s computadores com 
oes de Software origi
ou superior, comprov
://winqual.microsoft.
lmente compativeis e
V, 60 Hz. A fonte dev
o Energy Star. 
CDRW SATA/150 e pl
com sensor de intrus

ctor), com as seguin
rtical quanto na posic
tecnologia dos proce

ra pelo menos 2 (dua

a borda interna ou ex

 sistema de fechame

a, devera possuir siste

esso ao disco rigido.
ao; 
imo 3 (tres) metros. 

ornecidos quanto a qu
tura e fechamento se
do gabinete. 
aves da analise da am
especializado. 
rmita o fechamento d
de trancamento elet

a utilizacao durante o
tipo circular ou triang

VALOR TOTAL

: 

HIA 
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

Eletrônico nº

e i7-2600 ou AMD Ph
ma segura (TPM) vers
TCP/IP , com controle

OM ou disquete instal
fica do microcomput

peracional instalado n
do sistema operacion
sso remoto ao teclad

GB cada, tipo DDR-3
ria de canal duplo (D
da. 

e armazenamento de
de video com compa

oria. 
mo, 20", conectores V
uportar 16,2 milhoes 
omputador ou em co

ctor RJ-45, full-duple
, acompanhada dos d

o e o mouse). Todas 
are, setup em Portug
ar portas paralela, se

s livres, apos configu
do mesmo fabricante
oll, compativel com p

ente, em Portugues B
fixada no gabinete d

para facilitar a identif

de video, do fabrican
umber" do servico pr

o equipamento ou su

oprio fabricante, dev

seus perifericos em 
nais do equipamento

vada atraves da impre
.com/HCL. 
e funcionar nos equip
ve possuir tecnologia

laca de som integrad
sao (detector de viola

tes caracteristicas: 
cao horizontal; 
essadores, seguindo 

as) 

xterna cortante, utiliz

ento, suficientes para

ema de seguranca in

Sera permitida a util
ualidade e blindagem
em a utilizacao de qu

mostra, da documen

da tampa de acesso 
trônico. 
os procedimentos de 
gular com ranhuras, 
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henom II X4 980 BE, 
sao 1.2 ou superior, i
e de acesso, em hora

lado na console de g
ador (KVM over IP), 

no microcomputador 
nal; 
do e mouse alem da v

3 de no minimo 1066
ual channel memory

e 320 GB, com 7.200
artilhamento dinamic

VGA e DVI-D, Pixel P
de cores, tempo de 
ntrato de OEM. Os c

x ou parallel task, SN
drivers e dos manuai

interfaces de I/O onb
gues, suporte para sa
erial e USB, controle d

rar o equipamento co
e ou em contrato de 
padrao Microsoft ou 

Brasil, acompanhado 
do equipamento assim

ficacao do componen

nte, "on site", de no m
roposto ou a declara

ubstituicao definitiva 

vidamente comprovad

funcionamento; 
o. 
essao das paginas pe

pamentos propostos,
a PFC (Power Factor C

da, onboard.  
acao do chassi), nao

as recomendacoes d

zando chapa dobrada

a impedir o acesso in

nterno que impeca o 

izacao de extensoes 
m; 
ualquer tipo de ferram

tacao do fabricante, 

aos componentes int

manutencao. Nao se
ou semelhantes. 

M (GLOBAL) 

AÇÃO 
STE DA BA
50/2015 

s. 11/30 

clock minimo de 3,4
ntegrada a placa ma

arios programados, 

gerencia; 
com controle total d
ofertado, com contro

visualizacao remota g

6MHz, expansivel, no
y) para um melhor 

0 RPM, no minimo. 
co ou pre-definido ou

itch nao superior a 0
resposta nao superio
abos necessarios par

NMP, DMI, TCP/IP, d
s da placa; ou interfa

board.  
alvar e restaurar 
de gravacao/boot em

onforme esta especif
O&M.  
Logitech, interface U

dos arquivos de inst
m como um documen

nte (memoria, proces

minimo 3 anos; caso
cao do fabricante 

por outro com estas 

do atraves de certific

ertinentes do Window

 objeto desta especif
Correction) ativo par

 podendo ser gabine

do fabricante do 

a nas bordas ou corta

devido a parte intern

acesso ao interior do

desde que possuam

menta. Nao serao ac

ou sites da Internet,

ternos, atraves da 

erao aceitos, sob hipo

AHIA - UES

4 GHz, 
ae. 

e 
ole 

grafica 

o 

u ainda 

0,297 
or a 5 
ra o 

rivers 
ace 

m midia 

ficacao. 

USB, do 

talacao 
nto 

ssador, 

o o 

cado de 

ws HCL 

ficacao. 
ra 

ete tipo 

ada 

na do 

o 

m as 

ceitos 

, serao 

otese 

2 

ESB 

R$ 
1.590,00 

R$ 
3.180,00 

R$ 
3.180,00 
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LOTE 

ITEM 
DESCR
 

Lote 
009 
Item 
01 

MICROCO
superior a
SYSMark 2
Microcomp
de desem
placa mae
programad
ou disquet
microcomp
instalado n
operaciona
remota gr
mínimo 13
memory) 
capacidad
Suporte as
Controlado
adição de 
mínimo, 2
não super
resposta n
cabos nec
RJ-45, full
acompanh
de:a. Inte
interfaces 
play", tipo
habilitar/d
ou superio
adaptador
Uma do ti
mãe e Cha
Teclado pa
sensibilida
em contra
acompanh
equipame
indicadore
problema,
de no mín
declaração
equipame
por equipe
pelo própr
Disponibili
ou superio
no sistema
propostos
(Power Fa
exigidos n
cadastrado
placa de s
chassi), nã
Ter perfeit
tecnologia
para pelo 
ou externa
rigidez e s
externo, n
frontais de
energia de
Possuir sis
grampos o
amostra, d
Possuir dis
de cadead
os proced
triangular 
>> Ref. S

VALOR TOTAL D

 
LOTE 

ITEM 
DESCR
 

 

OVERNO D

UNI

RIÇÃO 

OMPUTADOR, com mo
a 200 (duzentos) pon
2007 Preview - índice
putadores", obtendo 
penho deve ser anex

e.4. Garantir ligar e d
dos, independente d
te instalado na conso
putador (KVM over I
no microcomputador
al;7. Garantir a insta
áfica das telas de ins
333 MHz, expansível,
para um melhor dese
e mínima de armaze
s tecnologias S.M.A.R
ora de vídeo onboard
placa de vídeo PCI-E

20", conectores VGA e
rior a 0,297 mm, con
não superior a 5 ms, 
cessários para o func
l-duplex ou parallel ta
hada dos drivers e do
rface de áudio com a
USB livres depois de

o flash atualizável por
desabilitar portas para
or, sendo pelo menos
res PCI, com possibil
po VGA e outra do ti
assis com pelo meno
adrão ABNT2 com, n
ade igual ou superior
ato de O&M, e mouse
hado dos arquivos de
nto assim como um d
es (LED, display ou B
, para agilizar o repar
nimo 3 anos; caso o l
o do fabricante autor
nto ou substituição d
e de profissionais cer
rio fabricante.22. For
izar meio de restaura
or, comprovada atrav
a operacional ofertad
, objeto desta espec

actor Correction) ativo
neste edital e com qu
o no site www.80plu
som integrada, onboa
ão podendo ser gabi
to funcionamento tan

a dos processadores, 
menos 2 (duas)porta
a cortante, utilizando
sistema de fechamen
não utilizada, deverá 
e força ligada e acess
e no mínimo 1,5m (u
stema integrado no g
ou peças estranhas a
da documentação do
spositivo integrado a
do, chave integrada o
imentos de manuten
com ranhuras, ou se

SAEB => 70.10.00.00

DA PROPOSTA (

RIÇÃO 

DO ESTAD

IVERSIDA

onitor, processador d
tos;2. A configuração
e sysmark rating, con
a seguinte pontuaçã

xado à proposta técn
desligar o micro remo
o estado do sistema 
ole de gerência;6. Ga
P), com controle tota
r ofertado, com contr
lação de sistemas op
stalação.8. Mínimo de
, no mínimo, até 8 G
empenho. A funciona

enamento de 500 GB,
R.T (Self-Monitoring,
d com no mínimo 128
Express com no míni
e DVI-D, ou superior
traste não inferior a 
compatível com Ene
ionamento devem es
ask, SNMP, DMI, TCP
os manuais da placa;
auto-falantes estéreo
e conectados o teclad
r software, suporte p
alela, serial e USB, c
s 2 (duas) instaladas
idade de desativação
po DVI ou superior, 

os dois slots PCI ou P
no mínimo, interface 
r a 400 dpi, com scro
e pad.17. Sistema Op
e instalação em CD e 
documento contendo

Bips) para facilitar a id
ro.19. Incluir no preç
icitante seja revenda
rizando a oferta de se
definitiva por outro co
rtificada pelo próprio
rnecer os cabos e ace
ar as configurações d
vés da impressão do 
do;25. Todos os softw
ificação.26. Fonte de
o aderente ao padrã

ualidade comprovada 
s.com na categoria S
ard. 28. Possuir gabin
nete tipo torre.29. G
nto na posição vertic
seguindo as recome

as USB 2.0 ou superi
o chapa dobrada nas 
nto, suficientes para i
possuir sistema de s
so ao disco rígido.h. 

um metro de cinquen
gabinete para abertu
ao conjunto original d
o fabricante, ou sites 
ao gabinete que perm
ou sistema de tranca
nção. Não serão aceit
emelhantesn. O gabin
0138856-8 

POR EXTENSO)

DO DA BAH
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão 

de nucleo duplo ou su
o proposta deve com
nforme procedimento
ão: Sysmark 2007 Pre
ica;3. Possuir modul

otamente, utilizando 
operacional;5. Garan

arantir o acesso remo
al de teclado e mous
role remoto total da B
peracionais remotam
e 4 GB de memória R
B de RAM. Possuir su
alidade Dual Channel
, com 7.200 RPM, no
 Analysis and Report
8 MB de memória de
mo 128MB de memó
r, compatível com a i
500:1, brilho não inf

ergy Star e ser do me
star inclusos.11. Uma
P/IP, drivers para Wi
 ou interface "onboa

o;b. interfaces para m
do e o mouse). c. To
para salvar e restaura
ontrole de gravação/

s na parte frontal do 
o das portas através 
que permita o uso de

PCI-Express livres, ap
USB, 104 teclas do m

oll, compatível com pa
peracional "Windows 
a correspondente lic

o a relação da licença
dentificação do comp
ço garantia integral d
a autorizada, apresen
erviço.20. Garantir a
om estas especificaç
 fabricante, devidam
essórios para colocar
de Software originais
documento Hardwar
wares requeridos dev
e alimentação a rede 
o 80 Plus, compatíve
para operação na re

Silver ou superior;27
nete desktop padrão
abinete de mesa, pa

cal quanto na posição
endações do fabrican
ior, áudio e microfon
bordas ou cortada c

impedir o acesso inde
segurança interno qu
Possuir dispositivo s

ntacentímetros). Cabo
ra e fechamento sem
do gabinete.k. Os ite
da Internet, serão m

mita o fechamento da
mento eletrônico.m. 
tos, sob hipótese algu
nete deve possuir ba

VALOR TOTAL

: 

HIA 
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

Eletrônico nº

uperior, que apresen
mprovar desempenho
o descrito em "Proced
eview Rating igual ou
o de plataforma segu
protocolo TCP/IP, co
ntir a inicialização rem
oto, através de conex
e, independente do e
BIOs e visualização d
ente, com acesso rem
RAM, instalados em d
uporte a configuraçõ
l deverá estar implem
o mínimo. Interface t
ting Technology) e N
e vídeo com comparti
ória.12. Monitor de ví
nterface de vídeo do
ferior a 200 cd/m2, s
esmo fabricante do m
a placa de rede Ether
indows XP, Windows 
ard" com as mesmas 
mouse e teclado ou d
odas interfaces de I/O
ar configuração CMO
/boot em mídia remo
gabinete sem a utiliz
da BIOS do sistema;
e dois monitores sim

pós configurar o equi
mesmo fabricante ou
adrão Microsoft ou L
7 Professional 64bit

cença de uso. A licen
a deverá ser entregu
ponente (memória, p
de hardware incluind
ntar em sua proposta
tendimento técnico "
ões, produto novo, e

mente comprovado at
r os computadores co
 do equipamento.24
re Compatibility Test 
vem ser totalmente c
elétrica 110/220 V, 

el com a tecnologia d
ede elétrica da Contr
. Fornecer uma unida

o ATX ou BTX, com se
drão SFF (Small Form
o horizontal;b. Possu
te do processador;c.
e;d. Ser construído d

com tecnologia laser;
evido à parte interna

ue impeça o acesso a
ensor de detecção d
os de conexão à rede
m a utilização de qua
ns que não puderem

motivo de diligência, o
a tampa de acesso ao
O dispositivo deverá
uma, sistemas de tra
ase antiderrapante. 
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nte índice Sysmark 20
o através do índice m
dimentos de Mensura
u superior a 200 (duz
ura (TPM) versao 1.2
om controle de acess
mota a partir de ima
xão TCP/IP, à interfa
estado, tipo e versão
das telas de POST e t
moto ao teclado e m
dois módulos de 2 GB
es de memória de ca

mentada;9. Disco rígi
ipo Serial ATA 2 de 3
CQ (Native Comman
ilhamento dinâmico o
ídeo, colorido, LED, 1
o desktop sem o uso 
suportar 16,2 milhões
microcomputador ou e
rnet PCI, 10/100/100
Vista, Windows 7 Pr
características da pla

duas USB para essa f
O onboard. d. Sistem
OS em mídia removíve
ovível.e. No mínimo 6
zação de hubs ou por
;f. Possuir no mínimo

multâneos, sem uso d
pamento conforme e
 em contrato de O&M
ogitech, interface US
s", ou mais recente, 

nça OEM deverá esta
ue.18. O equipamento
processador, vídeo, e
o o monitor de vídeo
a o "partnumber" do 
"on site" e reparo no
em até 48 horas úteis
ravés de certificado d
om seus periféricos e
. Compatibilidade com
Report emitido espe

compatíveis e funcion
60 Hz. A fonte deve 

do processador, da pl
atante. O modelo de
ade ótica interna DV
ensor de intrusão (de
m Factor), com as se
ir sistema de ventilaç
 Possuir conexões fr
de forma a não possu
e. Ser construído em

a do equipamento;f. Q
o interior do gabinet
e intrusão;i. Deverá 
e elétrica deverão seg
lquer tipo de ferrame

m ser comprovados at
ou enviados para lab
os componentes inte
á possuir chave mest
ancamento com chav

M (GLOBAL) 

AÇÃO 
STE DA BA
50/2015 

s. 12/30 

007 Preview Rating ig
medido pelo software 

ação de Desempenho
zentos) pontos. O re
2 ou superior, integra
o, em horários 
gem (iso ou img), CD

ace gráfica do 
o do sistema operacio
telas gráficas do siste
ouse além da visuali
B cada, tipo DDR-3 d
anal duplo (Dual chan
ido interno, com 
3 Gb/s, cache de 16M
nd Queuing);11. 
ou pré-definido ou ai
1600x900 pixels, tela
de adaptadores,Pixe
s de cores, tempo de
em contrato de OEM
00 Base TX, com con
rofessional ou superio
aca de rede; 13. Mín
finalidade;mínimo de 

ma com BIOS "plug an
el, controle de 
6 (seis) interfaces US
rtas USB instaladas e
o 2 (duas) saídas de 
e adaptadores;14. P

esta especificação.15
M. 16. Mouse ótico co
SB, do mesmo fabrica
em Português Brasil
r fixada no gabinete 
o deverá possuir 
tc) que esteja com 

o, do fabricante, "on 
serviço proposto ou 
 caso de falha do 
s. 21. Atendimento té
de treinamento emiti
em funcionamento;23
m Windows 7 Profes
ecificamente para o m
nar nos equipamento
possuir tecnologia PF
laca mãe e dispositiv

e fonte fornecido dev
DRW+CDRW SATA/1
etector de violação d
eguintes característica
ção compatível com 
ontais ou laterais fro
uir nenhuma borda in

m chapa metálica com
Qualquer baia com a
te;g. Possuir indicativ
ser fornecido cabo d
guir o padrão NBR-1
enta. Não serão aceit
través da análise da 
boratório especializad
rnos, através da utili

tra para utilização du
ves do tipo circular ou

AHIA - UES

QTDE 
(A) 

gual ou 
BAPCO 
o - 
latório 
ada a 

D-ROM 

onal 
ema 
zação 

de no 
nnel 

MB. 10. 

inda 
a de, no 
el Pitch 
e 
. Os 
ector 
or, 
imo 
 quatro 
nd 

SB 2.0 
em 
vídeo. 
laca 

5. 
om 
ante ou 
, 
do 

site", 
a 

écnico 
ido 
3. 
sional 

modelo 
os 
FC 
vos 
e estar 
150 e 
do 
as:a. 
a 

ontais 
nterna 

m 
acesso 
vos 
de 
4136;j. 
tos 

do.l. 
zação 
rante 
u 

11 

QTDE 
(A) 

ESB 

PREÇO 
UNITÁRIO 
(B) 

R$ 
2.616,66 

PREÇO 
UNITÁRIO 
(B) 

PREÇO 
TOTAL  
(AxB) 

R$ 
28.783,26 

R$ 
28.783,26 

PREÇO 
TOTAL  
(AxB) 



V

 L
I
 

 GOV

Lote 
010 
Item 
01 

MICROC
de 6MB
Etherne
- Preces
6MB, 2.
mesmo
- Minim
- Placa 
- Blueto
- Voltag
- Mouse
- Som H
- Tela L
- Unidad
- 2 (doi
- 2 (doi
- Entrad
- 1 port
- 1 VGA
- 1 HDM
- 1 RJ45
- Interfa
- Teclad
- Bateri
- Camer
- Sistem
- O equ
List (HC
- Peso M
- Fornec
automa
- Possu
pelo fab
- O conj
- Garan
- Manut
autoriza
>> Ref

VALOR TOTAL D

 
LOTE 

ITEM 
DESCR
 

 

OVERNO D

UNI

COMPUTADOR, 
B 2.2 GHz, 8 GB 
et 10/100/1000 
ssador compativ
.2 GHz, o mode
. 
o de 8 (oito) gig
de video dedica

ooth - 3.0 alto d
gem - Bivolt; 
e; 
Hd (Hign Definit
LED. HD 16:9 Br
de de leitura de
s) portas USB s
s) portas USB s
da para microfo
ta Ethernet 1000
A; 
MI; 
5 (LAN); 
ace wireless 300
do em portugue
a com 6 cedulas
ra com no minim

ma operacional M
uipamento (marc
CL) da Microsoft
Máximo de 2,6 k
cer cabo de forç
tica de 100 a 24
ir recurso de re
bricante do micr
junto devera po
tia integral, pelo
tencao e assitên
ada pelo fabrica
f. SAEB => 70.1

DA PROPOSTA (

RIÇÃO 

DO ESTAD

IVERSIDA

tipo notebook, 
DDR3, HDD 1 T
integrada, Wind
vel com instruco
lo do processad

gabytes de mem
ada memoria mi
desempenho; 

tion); 
rilhante com tam
e Blu Ray e grav
sendo pelo meno
sendo pelo meno
ne, saida para f
0 integrada; 

0 Mbps em conf
es-BR Teclado N
s; 
mo 1.3 megapix
Microsoft Windo
ca e modelo), d
t; 
kg; 
ça, eliminador /
40 V; 
stauracao do so
ro; 
ossuir cor escura
o período de 12
ncia tecnica sem
nte, valida dent

10.11.00021277

POR EXTENSO)

DO DA BAH
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão 

tela 15,6 pol, p
Tb 5400 rpm, ou
dows 7 Profissio
oes de 64 bits, 2
dor deve pertenc

moria DDR3; 
inima 2GB; 

manho 15,6" 13
vacao de CD e D
os uma porta pa
os uma no padr
fone de ouvido;

formidade com 
Numerico Integra

xel integrada ao
ows 7 Profession
deve estar listad

/ carregador de 

oftware do note

a, prata ou mist
2 (doze) meses,
m custos adicion
tro do periodo d

7-6 
VALOR TOTAL

: 

HIA 
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

Eletrônico nº

processador com
u SATA 1000 GB
onal Original (64
2 nucleos fisicos
cer a ultima ger

366x768 (HD) W
DVD; 
adrao 3.0; 
rao 2.0; 
 

o padrão IEEE 
ado; 

o gabinete HD;
nal em portugue
o no Windows C

bateria com vo

book ao estado

to destas; 
 valida no Brasi

nais, na modalid
de garantia; 

L DO LOTE/ITEM
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m 2 nucleos reai
B, Blu Ray, CD, 
4 Bits), 12 mese
s e 4 nucleos log
racao lancada p

Widescreen; 

802.11b/g/n int

es; 
Catalogo ou Har

ltagem de entra

o de original de f

l, dada pelo fab
ade balcao, dad

M (GLOBAL) 

AÇÃO 
STE DA BA
50/2015 

s. 13/30 

s ou superior, c
DVD, 4 USB, 1 

es de garantia. 
gicos, cache de

pelo fabricante d

tegrada; 

rdware Compat

ada universal e 

fabrica, fornecid

bricante; 
da por assistênc

AHIA - UES

cache 

 
do 

ibility 

do 

cia 

2 

QTDE 
(A) 

ESB 

R$ 
1.490,00 

PREÇO 
UNITÁRIO 
(B) 

R$ 
2.980,00 

R$ 
2.980,00 

PREÇO 
TOTAL  
(AxB) 



V

 L
I
 

 GOV

Lote 
011 
Item 
01 

IMPRES
interfac
- Tecno
- Resolu
- Veloci
- Impre
- Deve 
- 256 m
- Volum
o maxim
- Lingua
- Suport
- Uma i
- Uma i
- Incluir
- Entrad
- Deve s
e Red H
- Tensa
- Incluir
- Garan
úteis da
problem
superio
>> Ref

VALOR TOTAL D

 
LOTE 

ITEM 
DESCR
 

Lote 
012 
Item 
01 

MULTIF
scanner
toners f
Caracte
- Impre
- Resolu
- Veloci
- Ciclo d
- Capac
- Aceita
- 28 cop
Caracte
- Tipo d
- Resolu
- Alimen
Caracte
- Veloci
- Capac
Caracte
- Capac
- Interfa
- Compa
- Acomp
impress
- Se o m
remanu
- Voltag
- Incluir
- Incluir
- Garan
reposica
>> Ref

 

OVERNO D

UNI

SSORA, a laser /
ce USB, interface
ologia de impres
ucao real minim
dade minima em

essao duplex aut
permitir a subst

megabytes de m
me mensal de im
mo suportado pe
agem PCL 6.;  
tar papel oficio,
nterface USB 2 
nterface Ethern
r software para 
da de papel para
ser compativel c

Hat.;  
o de entrada 11
r 1 jogo (4 core
tia integral com

ado por assisten
ma em 24 horas 
r. 
f. SAEB => 70.2

DA PROPOSTA (

RIÇÃO 

FUNCIONAL, A4,
r 24 bits 600 dp
full, 3 anos onsi
eristicas da func
essao monocrom
ucao minima de
dade minima de
de trabalho men
cidade de folhas
ar papel de tama
pias por minuto 
eristicas da func
de mesa, plano.
ucao minima de
ntador automat
eristicas da func
dade do modem

cidade mínima d
eristicas Diversas
cidade minima d
aces USB 2.0 e 
atibilidade com 
panhar tres carg
sao de 5.000 pa
modelo ofertado
ufaturado adicio
gem 110V.;  
r cabo USB.;  
r software para 
tia integral de 3
ao do equipame
f. SAEB => 70.2

DO ESTAD

IVERSIDA

/ led, colorida, A
e Ethernet 10/1
ssao por eletrofo

ma 600 dpi.;  
m preto e cores
tomatica.;  
tituicao de tone
emoria instalad

mpressao recome
elo equipament

, carta, legal, ex
(incluir cabo);  

net 10/100 embu
gerenciamento 
a no minimo 25
com Microsoft W

10V +/- 10% ca
s) de toner orig

m manutenção o
ncia tecnica auto

contados do ch

25.00.00118617

POR EXTENSO)

, laser ou LED, 
pi, 10.000 pagin
ite.  
ionalidade Impr

matica, com tecn
e impressao de 1
e impressao em
nsal recomenda
s na bandeja de 
anhos A4, Carta
em preto.;  

ionalidade scan
;  

e digitalizacao 60
ico de documen
ionalidade FAX:

m 33.6 Kbps;  
de transmissão d
s:  

do cartucho para
Ethernet 10/10
Windows, 2000

gas completas (
ag. , adicionais à
o possuir cilindro
nal ao fornecido

implementar to
3 (tres) anos co
ento defeituoso 
25.00.00119116

DO DA BAH
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão 

A4, 20 ppm, dup
100, 5.000 pagin
otografia a laser

s de 20 ppm.;  

r e cilindro sepa
os.;  
endado (indicad
to) pelo fabrican

xecutivo, A4, eti

utida.;  
remoto.;  

50 folhas  
Windows 2000 e

abo de forca inc
ginal e na capac
onsite pelo perío
orizada em ate 4
hamado, ou rep

7-5 
VALOR TOTAL

: 

monocromatico
as mes, FAX 33

ressora:  
nologia a laser o
1200x1200 dpi.;

m preto de 28 pp
do pelo fabrican
entrada minima

a, A5, Oficio Car

ner:  

00x600 dpi 24 b
ntos.;  
  

de no mínimo 5

a 5.000 paginas
0Base-TX.;  

0, XP e Vista.; 
("full") de toner 
à fornecida origi
o separado do t
o no equipamen

odas as funciona
m assistencia te
em ate 24 hora

6-0 

HIA 
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

Eletrônico nº

plex, 1200 dpi, 
nas/mes, com 1
r ou LED colorid

aradamente. 

do como adequa
nte de ate 5.000

iquetas, envelop

em diante, Linux

cluso.;  
cidde máxima co
odo de 3 (tres) a
4 horas a partir
osição do equip

L DO LOTE/ITEM

o, impressao 28 
3.6 Kbps, ADF, in

ou LED.;  
;  
pm.;  
nte de no minim
a de 200 folhas
racteristicas da f

bits cor.;  

0 folhas.;  

s.; :  

original e não r
inalmente com 
toner, acompan
nto;  

alidades, em CD
ecnica "on-site" 
as 
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toner e cilindro 
 jogo de toner, 

da.;  

ado ao uso norm
0 (cinco mil) pag

pes e transpare

x nas distribuico

omercializada. 
anos, com atend
r do chamado e 
pamento por out

M (GLOBAL) 

ppm, 1200x120
nterfaces USB e

mo de 10.000 pa
.;  
funcionalidade c

recarregadas, co
o equipamento.
har um cilindro 

D original.;  
e solucao do p

AÇÃO 
STE DA BA
50/2015 

s. 14/30 

separados, 256
3 anos onsite. 

mal, sem consid
ginas / mes.;  

ncias;  

oes Debian, Ubu

dimento em dia
solucao do 
tro de porte igu

00 dpi, 28 cpm, 
e Ethernet 10/10

aginas.;  

copiadora:  

om capacidade 
.  
original e não 

roblema ou 

AHIA - UES

6 MB, 
 

derar 

untu 

s 

ual ou 

2 

QTDE 
(A) 

00, 3 

de 

2 

ESB 

R$ 
1.400,00 

PREÇO 
UNITÁRIO 
(B) 

R$ 
1.800,00 

R$ 
2.800,00 

R$ 
2.800,00 

PREÇO 
TOTAL  
(AxB) 

R$ 
3.600,00 



V

 L
I
 

V

 L
I
 

V

 L
I
 

 GOV

VALOR TOTAL D

 
LOTE 

ITEM 
DESCR
 

Lote 
013 
Item 
01 

DISCO, 
interfac
MAC - A
>> Ref

VALOR TOTAL D

 
LOTE 

ITEM 
DESCR
 

Lote 
014 
Item 
01 

IMPRES
interfac
- Tecno
- Veloci
- Veloci
- Máxim
- Resolu
- Minim
- Suport
- Uma i
- Uma i
- Suport
- Entrad
- Tensa
- Softwa
- Docum
- Garan
>> Ref

VALOR TOTAL D

 
LOTE 

ITEM 
DESCR
 

Lote 
015 
Item 
01 

IMPRES
10/100,
- Tecno
- Veloci
- Minim
- Suport
- Uma i
conter a
- Uma i
- Resolu
- Entrad
- Ciclo d
- Lingua
- Toner 
- Tensa
- Manua
- Garan
reposica
do cham
Compat
>> Ref

 

OVERNO D

UNI

DA PROPOSTA (

RIÇÃO 

rigido, HD exte
ce externa USB 2
Alimentacao atra
f. SAEB => 70.2

DA PROPOSTA (

RIÇÃO 

SSORA, a laser o
ce USB, interface
ologia de impres
dade minima de
dade minima de

mo de 01 bandej
ucao real minim
o de 16 megaby
tar papel carta, 
nterface USB (in
nterface Ethern
tar impressao d
da de papel para
o de entrada 11
are de instalaçã
mentacao do eq
tia Mínima de 0

f. SAEB => 70.2

DA PROPOSTA (

RIÇÃO 

SSORA, a laser o
, porta USB, 15.

ologia de impres
dade minima de
o de 32 megaby
tar papel carta, 
nterface paralel
ambas).; 
nterface USB (in
ucao minima de
da de papel para
de trabalho min
agem PCL 6, PC
com capacidad
o de entrada 11
ais de instalacao
tia integral de 3
ao do equipame
mado. 
tibilidade com W
f. SAEB => 70.2

DO ESTAD

IVERSIDA

POR EXTENSO)

erno, portatil, in
2.0, compativel 
aves de USB, se
25.00.00127874

POR EXTENSO)

ou led, colorida,
e Ethernet 10/1
ssao por eletrofo
e 12 ppm em pr
e 8 ppm em cor
ja de papel; 

ma de 600 x 600
ytes de memori
 legal, executivo
ncluir cabo); 

net 10/100; 
de 25.000 pagin
a no máximo 15
10V +/- 10%; 
ão incluído, 
uipamento: ma

01 ano. 
25.11.00007076

POR EXTENSO)

ou led, monocro
.000 paginas/m
ssao por eletrofo
e 20 ppm (pape
ytes de memori
 legal, executivo
la padrao IEEE1

ncluir cabo); 
e 600 x 600 dpi;
a no minimo 25
imo indicado pe

CL 5e; 
de minima de 3.
10V +/- 10%; 
o, configuracao 
3 (tres) anos co
ento defeituoso 

Windows XP, Vis
25.11.00028156

DO DA BAH
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão 

VALOR TOTAL

: 

terface interna 
com USB 1.1, p

em uso de elimi
4-6 

VALOR TOTAL
: 

, 12 ppm/preto 
100, 25.000 pag
otografia a laser
reto (papel A4 a
res (papel A4 a 

 dpi; 
ia; 
o, A4, envelope

as / mes; 
50 folhas; 

nual de instalac

6-9 
VALOR TOTAL

: 

omatica, 20 ppm
es. 
otografia a laser
el carta 600 dpi)
ia instalados.; 
o, A4, envelope
1284 ou interfac

 
50 folhas; 
elo fabricante de

000 paginas (in

e operacao em
m assistencia te
em ate 2 dias u

sta e Seven; 
6-5 

HIA 
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

Eletrônico nº

L DO LOTE/ITEM

SATA, 1 TB de 
plug and play, p
nador. 

L DO LOTE/ITEM

8 ppm/cor, 600
ginas /mes, gara
r ou led; 
a 600 dpi); 
600 dpi); 

es e transparenc

cao, configuraca

L DO LOTE/ITEM

m, 32 MB memo

r ou LED; 
); 

es e transparenc
ce de rede Ethe

e no minimo 15

ncluir 1 cartucho

m portugues.; 
ecnica "on-site" 
uteis, contados 
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M (GLOBAL) 

capacidade de a
para uso com W

M (GLOBAL) 

0 x 600 dpi, 16 M
antia balcão de 

cias; 

ao e operacao.

M (GLOBAL) 

oria, interface pa

cias; 
rnet 10/100 (po

5.000 paginas / 

o); 

e solucao do p
a partir do dia u

AÇÃO 
STE DA BA
50/2015 

s. 15/30 

armazenamento
Windows, Linux e

MB memoria, 
01 ano. 

aralela ou Ether

ode eventualme

mes; 

roblema ou 
util seguinte ao 

AHIA - UES

QTDE 
(A) 

o, 
e 1 

QTDE 
(A) 

1 

QTDE 
(A) 

rnet 

nte 

dia 

6 

ESB 

PREÇO 
UNITÁRIO 
(B) 

R$ 350,00 

PREÇO 
UNITÁRIO 
(B) 

R$ 676,00 

PREÇO 
UNITÁRIO 
(B) 

R$ 769,00 

R$ 
3.600,00 

PREÇO 
TOTAL  
(AxB) 

R$ 350,00 

R$ 350,00

PREÇO 
TOTAL  
(AxB) 

R$ 676,00 

R$ 676,00

PREÇO 
TOTAL  
(AxB) 

R$ 
4.614,00 



V

 L
I
 

V

 GOV

VALOR TOTAL D

 
LOTE 

ITEM 
DESCR
 

Lote 
016 
Item 
01 

DISCO, 
interfac
MAC - A
>> Ref

VALOR TOTAL D
 
Decla
o fiel
socia
licitad
Decla
Decla
referê
 
Valid
Prazo
Local
Cond
Garan
 
(Ident
compl
identif
 
(a) a 
conteú
qualqu
 
(b) a 
receb
pesso
 
(c) qu
poten
 
(d) qu
indiret
adjud
 
(e) qu
indiret
das pr
 
(f) qu
para f
 

 

OVERNO D

UNI

DA PROPOSTA (

RIÇÃO 

rigido, HD exte
ce externa USB 2
Alimentacao atra
f. SAEB => 70.2

DA PROPOSTA (

aramos que 
l cumprimen

ais, fiscais, p
do. 
aramos ainda
aramos que 
ência do Edi

ade da Prop
o de Entrega
l de Realizaç

dições de Pag
ntias do Con

tificação comp
leta da licitan
ficado, declaro

proposta apr
údo da propo
uer outro part

intenção de 
ida de qualqu

oa; 

ue não tentei
cial ou de fato

ue o conteúdo
tamente, com
icação do obje

ue o conteúdo
tamente, info
ropostas; e  

e estou plena
firmá-la. 

__

DO ESTAD

IVERSIDA

POR EXTENSO)

erno, portatil, in
2.0, compativel 
aves de USB, se
25.19.00106089

POR EXTENSO)

na proposta
nto do objeto
para fiscais, 

a que concor
a presente 
tal de licitaç

osta de Preç
a do Serviço:
ção do Serviç
gamento: Co
ntrato: Confo

pleta do repre
nte) doravant
o, sob as pena

resentada par
osta não foi, n
ticipante poten

apresentar a 
uer outro par

, por qualque
o desta licitaçã

o da proposta 
municado ou di
eto; 

o da proposta
rmado, discut

mente ciente 

Vitória

__________
RRAAZZÃÃOO  SSOOCC

DO DA BAH
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão 

VALOR TOTAL

: 

terface interna 
com USB 1.1, p

em uso de elimi
9-9 

VALOR TOTAL

: 

 apresentad
o desta licita
fretes, segu

rdamos e ac
proposta de

ção 

ços: 60 dias
 Conforme o
ço: Conforme
onforme o Ed
orme o Edita

sentante da li
te denominad
as da lei, em e

ra participar d
no todo ou em
ncial ou de fat

proposta ela
rticipante pote

er meio ou po
ão quanto a p

apresentada 
iscutido com q

 apresentada 
tido ou recebi

do teor e da e

 da Conquista

__________
CIIAALL  //  CCNNPPJJ  //  NN

HIA 
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

Eletrônico nº

L DO LOTE/ITEM

SATA, 2 TB de 
plug and play, p
nador. 

L DO LOTE/ITEM

da estão inclu
ação, tais co

uros e demai

eitamos toda
e preços ate

o Edital 
e o Edital 

dital 
l 

citante), como
do (Licitante) 
especial o art.

desta licitação
m parte, diret
to desta licitaç

borada para 
encial ou de f

or qualquer p
articipar ou nã

para participa
qualquer outro

para participa
ido de qualqu

extensão dest

a _____de ___

___________
NNOOMMEE  DDOO  RREEPP
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M (GLOBAL) 

capacidade de a
para uso com W

M (GLOBAL) 

usos todas e
omo: impost
is despesas 

as as condiç
nde fielmen

o representan
para fins de

 299 do Códig

o foi elaborada
ta ou indiretam
ção, por qualq

participar des
fato desta lic

pessoa, influir
ão dela; 

ar desta licitaç
o participante 

ar desta licitaç
uer integrante

a declaração e

____________

__________
PPRREESSEENNTTAANNTTEE

AÇÃO 
STE DA BA
50/2015 

s. 16/30 

armazenamento
Windows, Linux e

e quaisquer d
tos, tributos,
inerentes às

ções do edita
te todas as 

te devidamen
e participação
go Penal Brasil

a de maneira
mente, inform

quer meio ou p

sta licitação n
itação, por q

r na decisão d

ão não será, n
potencial ou d

ção não foi, n
 do órgão lici

e que detenho

_____ de 20__

___________
EE  LLEEGGAALL  //  AASSSS

AHIA - UES

QTDE 
(A) 

o, 
e 3 

despesas ne
, encargos e
s especificaç

al e seus ane
exigências 

nte constituído
o no certame
leiro, que: 

a independen
mado, discutid
por qualquer p

ão foi inform
ualquer meio 

de qualquer o

no todo ou em
de fato desta 

no todo ou em
itante antes d

o plenos pode

___. 

_________ 
SSIINNAATTUURRAA  

ESB 

PREÇO 
UNITÁRIO 
(B) 

R$ 407,11 

ecessárias pa
e contribuiçõ
ções do obje

exos. 
dos termos 

o de (Identifica
e licitatório ac

nte por mim 
o ou recebido

pessoa; 

ada, discutida
ou por qualq

outro participa

m parte, direta
licitação ante

m parte, direta
da abertura of

res e informaç

R$ 
4.614,00 

PREÇO 
TOTAL  
(AxB) 

R$ 
1.221,33 

R$ 
1.221,33 

ara 
ões 
eto 

de 

ação 
cima 

e o 
o de 

a ou 
quer 

ante 

a ou 
s da 

a ou 
ficial 

ções 



 GOV

 

D

 
Para o
 
(  

 

 

(  

 

 

OVERNO D

UNI

DECLARA
[

os efeitos do t

) que estamo
microemp
compleme

) que estamo
empresa d
3º da Lei c

__

DO ESTAD

IVERSIDA

AÇÃO DE E
[EXCLUSIVA

tratamento dif

os enquadrad
presa e que n
entar nº 123

os enquadrad
de pequeno p
complement

Vitóri

__________
RRAAZZÃÃOO  SSOOCC

DO DA BAH
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão 

ENQUADR
A PARA MICR

ferenciado da 

dos, na data 
não estamos
/06.  

dos, na data 
porte e que n

tar nº 123/0

a da Conquist
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