
PREFEITURA DE
MANAUS CASA CIVIL

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
Endereço: Avenida Constantino Nery, n' 4080 - Chapada
CEP 69050-001 - Manaus - Amazonas Fone/Fax: (92)
3215-6375/6376

Oficio Circular n. 044/2017 - CMLlPM

Senhores Licitantes.

Manaus. 09 de junho de 2017.

Em virtude de pedido de esclarecimento apresentado por uma licitante. esta

Subcomissão observou que. por equívoco, no Edital do Pregão Presencial n" 033/2017-

CMLWM, que tem objeto a "Aquisição de Totells Digitais para acesso a illformações

pelos usuários da Prefeilllra MUllicipal de Mallaus." . não constou a folha 03 do Termo de

Referência. que se refere ao quantitativo, bem como as características do produto a ser

adquirido.

Desta forma, nesta oportunidade esta Subcomissão disponibiliza, em documento

anexo. a mencionada folha 03, com o quantitativo e as características do objeto do

mencionado Pregão.

Cordialmente.

Rafael Vie'

Presidente da Subcomissão de ens e Serviços Comuns



MANAUS
\' (l.r.~L="-I- ("D1I.trl~'" _ '10111.111' \\[
l. • r .4.. _\t,1I11
••• I ~.Jn. .: ,\ j r

PRODUTO

s postos oe atendimento

equ pa e tos dentro das

q e sejam colocados a diSposição do público em se

para acesso ao Portal da Pre eltura e se s serviços.

Segue abaixo as Qua t dades estimadas ce

necessidades pre S as:

I ITEM I
O I Toten DIQI"al

I 4 - DA ESPECIFICAÇAo DO OBJETO

aT,
05 I

I
Descrevemos a seguir as espeCllicaçôes téc lCas mmimas obrlgatorias

dos objetos deste proj€to e só sera acel a oferta ce q a uer componen e ce

especificação di erente da solicitada 00 caso de ig ai ou supeno qualidade.

desempenho e ope aCKlnalidade. e que ma enha comoatlbllloace com os demais

componen es.

4.1 Caracterlstlcas

4.1.1 Es t ra em aço carbono com ra'amento a trierruge :

4.1.2 Reves I ento em aço esco'/ado. com piO ra eletroestática na cor

cinza:

4.1.3 Dimensões: AI ura entre 1.6m a .7m. lar9 ra entre 0.65m à 0.9n e

pro u Idade da torre e tre 0.15 a OAm. base e He OAm a 0.8m:

4. 1.4 Base com rodas e trava:

4.1.5 Porta de acesso aos componentes com c ave. pe I itindo fácll

acesso de manutenção:

4.1.6 DIspla' na norizontal. tela de 32". com ec ',ologia Touchscreen

In rared. permitindo muititoque:

4.1.7 Filtro de li na com proteção para rece e ene 91a:

4.1.8 CPU embutida - Processador 4 núcleos o' n ais. e freqJéncra

aCima de 2 GHz. 4GB de memóna R .\. HD com capacidade

mínima de 500 GB, Sistema operacional '/Inoo'\','s 7 Prof,ssio aI.

Placa oe ~deo com. no mínimo. I GB R..;'. e ao menos 2 saidas

VGA. O I ou HDMI. Conexão RJ45 e 'J re ess. e portas USB.

teclado e mouse mternos. fonte bl volts. O I'o'ece DVO.

4.1.9 GaranHa: 03 (três) anos. és a garamra cevera ser do prep c

fabncan e:


	00000001
	00000002

