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Item Cd. Produto Descrição
Marca Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Desconto Valor Líquido

5 46.13649 MESA - Mesa delta L, altura 75cm, largura 150cm, profundidade 140cm, com duas gavetas, apoio de teclado, MDF ou MDP 
de no mínimo 15mm, pés reguláveis que evitam contato direto com o chão

0,00
COMERCIAL 1,0000 UN 1.180,0000 1.180,00

19 46.13663 MESA - Mesa para Reunião Retangular MDF 15 mm medidas: Largura 2,00m x Profundidade 0,90 m x Altura 0,75 m, pés 
niveladores. Estrutura em aço com acabamento em MDF interno nos pés

0,00
COMERCIAL 1,0000 UN 960,0000 960,00

25 46.13669 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador 

desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 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, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, 
BTX 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 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de 
intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá 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 ótico 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 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

0,00
LETTECH + LG + MICROSOFT 1,0000 UN 3.050,0000 3.050,00

Total do Fornecedor: 5.190,00

Total Geral: 5.190,00

TACIBA, 20 de Março de 2020.
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