
Última atualização 20/10/2022

Objeto:

Registro de preço consignado em Ata para futura aquisição de notebooks, com garantia on site, para atender às demandas dos setores administrativos e dos professores da

Rede Municipal do Paulista.

   Editais

Edital nº SEDUC 027/2022
Acessar Contratação

Local: Paulista/PE Órgão: MUNICIPIO DE PAULISTA Unidade compradora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

Modalidade da compra: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I Tipo: Edital Modo de Disputa: Aberto

Registro de preço: Sim

Data de divulgação no PNCP: 20/10/2022 Situação: Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 21/10/2022 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 09/11/2022 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 10408839000117-1-000035/2022 Fonte: Bolsa Nacional De Compras - BNC

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 8.039.808,19

Itens Arquivos Histórico

Númeroc Descriçãoc Quantidadec Valor unitário estimadoc Valor total estimadoc Detalhar

Portal Nacional de Contratações Públicas  Entrar

https://pncp.gov.br/
https://pncp.gov.br/app/editais
https://pncp.gov.br/


Exibir: 1-3 de 3 itens Página  

1 Notebook: Processador 04

núcleos ou mais: indice de no

minimo de 6.400 pontos para

o desempenho, tendo como

referencia a base de dados

passmark cpu: Memoria ram

de no minimo 4gb: Disco

rigido SSD de no minimo 512

GB Sata ou Nvme: Placa de

vídeo integrada ao

processador ou dedicada:

Tela de no minimo 15:

bluetooth, adaptador de rede

enthernet, adaptador wirells,

dual band, Portal hdmi,

Webcam, adaptador Ac

bivolt, teclado numerico:

Sistema operacional windows

licença permanente: com

garantia de 12 meses

CATMAT: 472321 (COTA

RESERVADA 75%)

1140 R$ 5.236,87 R$ 5.970.031,80 

2 Notebook: Processador 04

núcleos ou mais: indice de no

minimo de 6.400 pontos para

o desempenho, tendo como

referencia a base de dados

passmark cpu: Memoria ram

de no minimo 4gb: Disco

rigido SSD de no minimo 512

GB Sata ou Nvme: Placa de

vídeo integrada ao

processador ou dedicada:

Tela de no minimo 15:

bluetooth, adaptador de rede

enthernet, adaptador wirells,

dual band, Portal hdmi,

Webcam, adaptador Ac

bivolt, teclado numerico:

Sistema operacional windows

licença permanente: com

garantia de 12 meses

CATMAT: 472321 (COTA

RESERVADA 25%)

380 R$ 5.236,87 R$ 1.990.010,60 

3 Notebook: Processador 08

núcleos ou mais: indice de no

minimo de 7.400 pontos para

o desempenho, tendo como

referencia a base de dados

passmark cpu: Memoria ram

de no minimo 16gb: Disco

rigido SSD de no minimo 512

GB Sata ou Nvme: Placa de

vídeo dedicada com no

minimo 4 gb de vram: Tela de

no minimo 15,6: bluetooth,

adaptador de rede enthernet,

adaptador wirells, dual band,

Portal hdmi, Webcam,

adaptador Ac bivolt, teclado

numerico: Sistema

operacional windows licença

permanente: com garantia de

12 meses

13 R$ 6.135,83 R$ 79.765,79 

 Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio



AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede

de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado

deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma

concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às

contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita

responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 https://portaldeservicos.economia.gov.br
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