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Resultado por Fornecedor

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão   Nº 00035/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.596.872/0001-90 - CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

5 Microcomputador Unidade 267 R$ 6.922,7200 R$ 6.120,0000 R$ 1.634.040,0000
Marca: Positivo
Fabricante: Positivo
Modelo / Versão: Vaio
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOTEBOOK 2.4.1. 01 Processador 2.4.1.1.Processador: Intel Core i5-1235u 12ª Geração ou AMD Ryzen 5 seie 5000 com
desempenho mínimo de 10.000 no cpumark. utilizando como base o ranking presente no link https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 2.4.1.2. O processador
deverá ser da atual linha de produção do fabricante, ou seja, não poderá estar descontinuado; 2.4.1.3. Possuir solução de refrigeração compatível com as
características exigidas/sugeridas pelo fabricante do processador; 2.4.2. Placa mãe deverá ser projetada pelo fabricante do equipamento ou projetada especificamente
para este modelo. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado de varejo a consumidor; 2.4.3. UEFI, compatível às especificações UEFI 2.1, ou
superior desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para este modelo em regime de OEM; 2.4.4. Memória 16GB, DDR4,
operando em Dual Channel, com capacidade de expansão para até 32GB; 2.4.5. 03 Interfaces tipo USB versão 3; 2.4.6. 01 Controladora de vídeo, capacidade controlar
2 (dois) monitores simultaneamente, resolução 1920x1080; 2.4.7. 01 Saída de vídeo podendo ser HDMI ou Display Port; 2.4.8. Webcam integrado 2.4.9. Display LED:
2.4.9.1. Mínimo 14”; 2.4.9.2. Resolução Mínima 1920x180; 2.4.9.3. Anti reflexo; 2.4.10. 01 Fonte de energia 110 a 220 VAC, automática, com potência suficiente para
suportar todos os componentes na configuração máxima do equipamento; 2.4.11. 01 Unidade de armazenamento do tipo SSD, M.2 NVME de 480GB ou superior;
2.4.12. Teclado Alfanumérico: Padrão ABNT-2, teclas de função (F1-F12), bloco numérico separado das demais teclas e teclas Windows logo; 2.4.13. 01 Interface de
Rede padrão Fast/Gigabit Ethernet, conector RJ-45, velocidade 100/1000 Mbps, gerenciamento SNMP, suporte a VLANS (802.1q); 2.4.14. 01 Interface de rede wireless
padrão 802.11ac 2.4.15. Sistema Operacional Windows 11 Professional, em português, 64bits, com licença inclusa; aplicativos licenciados word, excel, power point e
outlook, licença OEM, original, em português (pt-br), última versão. 2.4.16. Garantia: Prazo: 60 (sessenta) meses, a contar do Recebimento Definitivo do
Equipamento; 3.1.2. A garantia é do tipo "on-site", ou seja, será feita no local onde o equipamento estiver (dentro do município de Goiânia) ou será a critério da
CONTRATANTE nas dependências da SICTEC; 3.1.3. Além da CONTRATADA, a garantia deverá ser atestada através de documento do fabricante e nos casos de a
garantia do fabricante ser inferior à solicitada, deverá fornecer também documento de "extensão de garantia" ou "modalidade de prestação de serviços para
atendimento on-site" do fabricante do equipamento; 3.1.4. Todas as substituições ou reparos são as expensas da CONTRATADA e deverão ser utilizadas peças novas,
idênticas às do equipamento original; 3.1.5. Caso haja descontinuidade de peças a CONTRATADA poderá substituí-la por outro de especificação igual ou superior e com
o mesmo padrão de qualidade e desempenho, desde que fundamentados por escrito e aceitos pela CONTRATANTE; 3.1.6. A abertura de chamado em garantia deverá
ser feita através dos seguintes meios: 3.1.6.1. Site na Internet; 3.1.6.2. Correio Eletrônico (e-mail); 3.1.6.3. Atendimento Telefônico; 3.1.7. O atendimento deverá ser
do tipo (8x5) oito horas por dia e cinco dias por semana, de segunda a sexta feira das 08:00 as 12:00 das 14:00 as 18:00; 3.1.8. O defeito deverá ser solucionado no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da abertura do chamado; 3.1.9. Durante o período da garantia, caso sejam identificados defeitos recorrentes,
ou seja, defeito em um mesmo componente em percentual superior a 15% (quinze) do total de equipamentos adquiridos, a CONTRADATA será obrigada a substituir o
componente de todos os equipamentos entregues, mesmo que eles não tenham apresentado defeito, num prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir da
data da comunicação do fato; 3.1.10. A garantia não será afetada caso a CONTRATANTE venha a instalar placas, unidades de disco ou pentes de memória, tais como:
placa de rede, Disco Rígido, SSD, ou memória RAM. Entretanto, a garantia desses adicionais não será responsabilidade da CONTRATADA; 3.1.11. Teclado com a
impressão das teclas desgastada é considerado defeituoso e deverá ser substituído; 2.4.17. Observação: Todas as placas e periféricos deverão vir configurados,
funcionando e acompanhados de seus respectivos cabos, acessórios e demais componentes para a instalação no Windows 11.

6 Microcomputador Unidade 89 R$ 6.922,7200 R$ 6.120,0000 R$ 544.680,0000
Marca: Positivo
Fabricante: Positivo
Modelo / Versão: Vaio
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COTA RESERVADA MEI / EPP NOTEBOOK 2.4.1. 01 Processador 2.4.1.1.Processador: Intel Core i5-1235u 12 Geração ou
AMD Ryzen 5 seie 5000 com desempenho mínimo de 10.000 no cpumark. utilizando como base o ranking presente no link
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 2.4.1.2. O processador deverá ser da atual linha de produção do fabricante, ou seja, não poderá estar descontinuado;
2.4.1.3. Possuir solução de refrigeração compatível com as características exigidas/sugeridas pelo fabricante do processador; 2.4.2. Placa mãe deverá ser projetada
pelo fabricante do equipamento ou projetada especificamente para este modelo. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado de varejo a consumidor;
2.4.3. UEFI, compatível às especificações UEFI 2.1, ou superior desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para este modelo
em regime de OEM; 2.4.4. Memória 16GB, DDR4, operando em Dual Channel, com capacidade de expansão para até 32GB; 2.4.5. 03 Interfaces tipo USB versão 3;
2.4.6. 01 Controladora de vídeo, capacidade controlar 2 (dois) monitores simultaneamente, resolução 1920x1080; 2.4.7. 01 Saída de vídeo podendo ser HDMI ou
Display Port; 2.4.8. Webcam integrado 2.4.9. Display LED: 2.4.9.1. Mínimo 14”; 2.4.9.2. Resolução Mínima 1920x180; 2.4.9.3. Anti reflexo; 2.4.10. 01 Fonte de
energia 110 a 220 VAC, automática, com potência suficiente para suportar todos os componentes na configuração máxima do equipamento; 2.4.11. 01 Unidade de
armazenamento do tipo SSD, M.2 NVME de 480GB ou superior; 2.4.12. Teclado Alfanumérico: Padrão ABNT-2, teclas de função (F1-F12), bloco numérico separado das
demais teclas e teclas Windows logo; 2.4.13. 01 Interface de Rede padrão Fast/Gigabit Ethernet, conector RJ-45, velocidade 100/1000 Mbps, gerenciamento SNMP,
suporte a VLANS (802.1q); 2.4.14. 01 Interface de rede wireless padrão 802.11ac 2.4.15. Sistema Operacional Windows 11 Professional, em português, 64bits, com
licença inclusa; aplicativos licenciados word, excel, power point e outlook, licença OEM, original, em português (pt-br), última versão. 2.4.16. Garantia: Prazo: 60
(sessenta) meses, a contar do Recebimento Definitivo do Equipamento; 3.1.2. A garantia é do tipo "on-site", ou seja, será feita no local onde o equipamento estiver
(dentro do município de Goiânia) ou será a critério da CONTRATANTE nas dependências da SICTEC; 3.1.3. Além da CONTRATADA, a garantia deverá ser atestada
através de documento do fabricante e nos casos de a garantia do fabricante ser inferior à solicitada, deverá fornecer também documento de "extensão de garantia" ou
"modalidade de prestação de serviços para atendimento on-site" do fabricante do equipamento; 3.1.4. Todas as substituições ou reparos são as expensas da
CONTRATADA e deverão ser utilizadas peças novas, idênticas às do equipamento original; 3.1.5. Caso haja descontinuidade de peças a CONTRATADA poderá substituí-
la por outro de especificação igual ou superior e com o mesmo padrão de qualidade e desempenho, desde que fundamentados por escrito e aceitos pela
CONTRATANTE; 3.1.6. A abertura de chamado em garantia deverá ser feita através dos seguintes meios: 3.1.6.1. Site na Internet; 3.1.6.2. Correio Eletrônico (e-mail);
3.1.6.3. Atendimento Telefônico; 3.1.7. O atendimento deverá ser do tipo (8x5) oito horas por dia e cinco dias por semana, de segunda a sexta feira das 08:00 as
12:00 das 14:00 as 18:00; 3.1.8. O defeito deverá ser solucionado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da abertura do chamado; 3.1.9. Durante
o período da garantia, caso sejam identificados defeitos recorrentes, ou seja, defeito em um mesmo componente em percentual superior a 15% (quinze) do total de
equipamentos adquiridos, a CONTRADATA será obrigada a substituir o componente de todos os equipamentos entregues, mesmo que eles não tenham apresentado
defeito, num prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir da data da comunicação do fato; 3.1.10. A garantia não será afetada caso a CONTRATANTE venha a
instalar placas, unidades de disco ou pentes de memória, tais como: placa de rede, Disco Rígido, SSD, ou memória RAM. Entretanto, a garantia desses adicionais não
será responsabilidade da CONTRATADA; 3.1.11. Teclado com a impressão das teclas desgastada é considerado defeituoso e deverá ser substituído; 2.4.17. Observação:
Todas as placas e periféricos deverão vir configurados, funcionando e acompanhados de seus respectivos cabos, acessórios e demais componentes para a instalação no
Windows 11.

Total do Fornecedor: R$ 2.178.720,0000
 

04.798.791/0001-06 - LFS TECH LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

2 Microcomputador Unidade 589 R$ 8.331,7700 R$ 4.703,8600 R$ 2.770.573,5400
Marca: POSTIVO
Fabricante: POSTIVO
Modelo / Versão: C6400 + 22BN550Y
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8 , Armazenamento Hdd: Sem
Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia
On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Compacto

4 Microcomputador Unidade 194 R$ 10.973,1500 R$ 7.095,2500 R$ 1.376.478,5000
Marca: POSTIVO
Fabricante: POSTIVO
Modelo / Versão: C6400 + 22BN550Y
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Microcomputador Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8 , Armazenamento Hdd: Sem
Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia
On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Compacto

Total do Fornecedor: R$ 4.147.052,0400
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81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Microcomputador Unidade 1768 R$ 8.331,7700 R$ 6.435,0000 R$ 11.377.080,0000
Marca: Positivo
Fabricante: POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
Modelo / Versão: POSITIVO MASTER C4400 MINIPRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador AMD Ryzen 5 serie 5000 com desempenho mínimo de 17.500 no cpumark, utilizando como base o ranking
presente no link https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Memória 16GB DDR4; 04 Interfaces tipo USB; Controladora de vídeo; 03 Saídas de vídeo; Gabinete
Padrão Tiny; Kit de Segurança Patrimonial; Fonte de energia; SSD M.2 NVME de 240GB; Teclado ABNT-2; Mouse 1.000DPI; Interface de Rede; Monitor LED 20”
Regulagem de inclinação e altura; Sistema Operacional Windows 11 Professional e aplicativos licenciados word, excel, power point e outlook licença OEM.

3 Microcomputador Unidade 582 R$ 10.973,1500 R$ 7.524,0000 R$ 4.378.968,0000
Marca: POSITIVO
Fabricante: POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
Modelo / Versão: POSITIVO MASTER C4400 MINIPRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador AMD Ryzen 7 serie 5000 com desempenho mínimo de 22.350 no cpumark, utilizando como base o ranking
presente no link https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Memória 32GB DDR4; 04 Interfaces tipo USB; Controladora de vídeo; 03 Saídas de vídeo; Gabinete
Padrão Tiny; Kit de Segurança Patrimonial; Fonte de energia; HD de 01 TB; SSD M.2 NVME de 240GB; Teclado ABNT-2; Mouse 1.000DPI; Interface de Rede; Monitor
LED 20” Regulagem de inclinação e altura; Sistema Operacional Windows 11 Professional e aplicativos licenciados word, excel, power point e outlook licença OEM.

Total do Fornecedor: R$ 15.756.048,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 22.081.820,0400
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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