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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 	 RtthriCa 

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) GESTORA DO  FMS.  HOMOLOGA nos termos do Inciso ''[do  Art.  13 do Decreto 

n°10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório  ern  epigrafe, cujo objeto 6: Ccntratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos ao programa de 

i apoio a informatização e qualificação de dados da atenção primaria — APS, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anapunis/MA. 

Fornecedor: EUDES T. DA SILVA - 10.608.940/0001-11 

	

Unitário 	Total Unitário 	 Econ, Economia 

Item Quant. Un Descrição 	 Marca 	Modelo 	Adjudicado 	Adjudicado 	Orçado Total Orçado 	 R$ 

1 	18,00 UNO COMPUTADOR 	(DESKOP 	BÁSICO) 	Everex 	Computador 	RS 2.500.00 	RS 45.000,00 RS 4.108,00 	RE 73.944,00 	39.14 	R$ 1.608,00 

Especificação  minima:  que esteja em linha de 	 PC 

produção pelo fabricante. Computador  desktop 	 11.1ESKIOP 

com processador no minimo que possua no 	 OFFICER  

minimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 	 Core i3 8GB 

3.0 GHz; possuir 1 disco  rigid°  de 1 TB ou SSD 	 RAM HD  

24(1 GB, memória  RAM  de 8 GB. em 2 módulos 	 1TB 

identicos de 4 GB cada, do tipo SDPAM dur.1 	 M.;nbr  LED  

2.133 MHz ou superior, operando  ern  modalidade 	 19" 

dual  CHANNEL.  A placa principal deve ter 
arquitetura ATX, MICROATX. BTX ou 

MICROBTX. conforme padrões estabelecidos e 

divulgados 	no 	sitio 	www.formfactors org. 
organismo que define os padrões existentes. 

Possuir pelo menos 1  slot  PCI-EXPRESS 2.0 
x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de 

intrusão de chassis, com acionador instalado no 
gabinete. 0 adaptador de  video  integrado deverá 
ser no minimo de 1 GB de memória. Possuir 

suporte ao  MICROSOFT  DIRECTX 10.1 ou 

superior. Suportar monitor estendido. Possuir no 

minimo 2 saioAs de  video,  sendo pelo menos 1 
digital do tipo 1-IDMI, disPlay  PORT  ou DVI. 

Unidade combinada de gravação do disco ótico 
CLI DD  font.  Teclado USB, ABNI-2, 107 tecIns 
com fio e  mouse  USB, 800  DPI.  2 botões,  scroll 

corn  fio. Monitor de  LED  19 polegadas 
(widescr aen 	11391. 	Interfaces 	de 	rede 

10/100/1000 e VVIFI padrão  IEEE  802.11 b/g/n. 
Sistema operacional VIAndows 10  pro  (64  bits).  

Fonte compativel e que suporte toda a 

configuração exigida no item. Gabinete e 
periféricos deverão funcionar na vertical ou 

nonzontal. lodos os equipamentos ofertados 
(gabinete, teclado,  mouse  e monitor) devem 

possuir gradacões neutras das cores branca, 
prata ou cinza. e manter o mesmo padrão de cor. 
Todos os componentes do produto deverão ser 

novos, semi uso, reforma ou recondicionamento 
Garantia de 12 meses. 

2 	6,00 UNO NOBREAK 	PARA 	COMPUTADOR 	INTELBRAS 	XN 	 RS 750,00 B600 	 RS 4.500,00 	RS 780,00 	RS 4.680,00 	3,85 	RS 30,00 
IMPRESSORA - Especificação  minima:  que 	 Bivolt 
esteja em linha de produção peio fabricante. No.  
break  com potencia nominal  minima  de 1,2 kVA. 
Potência real  minima  de 600 W Tensão entrada 
115 1127 / 220 V (em corrente alternada) com 

comutação automática. Tensão de saida 110 / 

115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). 
Alarme audiovisual. Bateria interne selada. 

Autonomia a plena carga de, no mlnimo. 15 
minutos considerando consumo de 240 `A'. 

Possuir, no minimo. seis tomadas de  softie  
padrão brasileiro O produto devera ser novo.  
soul  uso, Itionna ou recondicipi;ei.fs,1:0 
Garantia de 12 meses. 

Subtotal Adjudicado R$ 49.500,00 Subtotal Orçado: R$ 37,04% 	 R$ 

78.624,00 	 29.124,00 

Fornecedor:  JOSE  G. F. CUNHA COMERCIO E SERVICOS - EIREL! -  07.199.275/0001-45 

Item Quant. Un Descrição 

	

Unitário 	Total Unitário 	 Econ. Economia 
Marca 	Modelo 	Adjudicado 	Adjudicado 	Orçado Total Orçado 	 R$ 

	

su:ltrnal Adjudicado R$ 5.690,00 	Subtotal Orçado: R$ 2,72% 	R$ 159,00 

5.849,00 
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AS 370.00 	RS 4.810,00 	RS 373,00 	R$ 4.849,00 	0,80 	RS 3,00  

	

Unitário 	 Total Unitário 	 Econ. Economia 

Item Quant. Un Descrição 
	

Marca 	Modelo 	Adjudicado 	Adjudicado 	Orçado Total Orçado 	 R$ 

3 	13 00 UND ESTABILIZADOR 	DE 	TENSÃO/MODULO  TS Share  

ISOLADOR - Equipamento deve estar em linha se 

produção pelo fabricante, sem uso. reforma ou 
recondicionamento: Minimo de 04 tomadas de 

saida padrão novo ABNT NBR.14136,  Led  colorido 

no painel frontal indica as condições de 
funcionamento da rede elétrica (normal alta critica 

e baixa  critical.  Porta fusível externo com unidade 
reserva ou dispositivo com tecnologia superior' 

Chave liga/desliga embutida, evita o acionamento 
ou desacionamento acidental. Chave seletora de 

tensão:  Potence-,  1 KVA. Modelo bivolt automat:co-

entrada 115/127/220V- com seleção automática e 

saida fixa 115V-  True  RMS analisa os distúrbios  

us  rede eletrica e possibilita a atuação precisa do 

equipamento. Ideal para redes instáveis ou  corn  

geradores de energia elétrica. Autoteste  aid  ser 

ligado. o estabilizawor testa os circuitos internos 

garantindo assini o seu funcionamento  :deal.  

Proteções contra Curto-circuito;  SunOS  de tensão 

entre fase e deutro. sub/sobretensão de rede 

elétrica com desligamento e rearme automático, 

sobreaquecimento  corn  desligamento e rearme  

automatic°  e sobrecarga com desligamento  
automatic°.  

7 	4,00 UND 001 EACOR  LAN  16 PORTAS - Deve  ester  em 	TP-Link 	TL- 	 RS 220 CC 	RS 880.00 	RE 250.00 	RE 1.000,00 	1200, 	RE 30,00 

Irrita de produção pelo fabricante. Devera ser 	 WR8401,1 

novo sent riso reforma ou reccndicionamento. 

Ceverá suportar taxa de transfei &era de no 

atinir110 300 Mbps e suportar na minimo os 

padrões  IEEE  802.11 b/g/n.  Minim()  cie 4 portas 

i.AN 101100 Mbps  Fast Ethernet  fv1DI/MDX1.  

Minim°  1 porta  WAN  que suporte de endereço IP 
cstatico. DidCP  client,  PPPoE, PPTP e L2TP. 

Minimo 1  pone  padrão USB 2.0. Devera suportar 
no minimo os padrões de criptografia 'vVPA e ViirEP 

Possuir sistema de segurança de duplo firewall 
tSPI e  NAT).  Minimo de 2 antenas desmontáveis 
de 3 dBi tipo  bipolar.  Potência  minima  de saida de 

17 dBm. Suportar  DMZ.  Deverá suportar filtro de 
endereços de  MAC  e IP. Deverá possuir 

engenharia de trafego QoS. Garantia de 12 meses. 

	

Subtotal Adjudicado R$ 5.690,00 	Subtotal Orçado: R$ 2,72% 	R$ 159,00 

5.849,00 

Fornecedor: CARVALHO E CUNHA E CIA SOLUCOES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - 26.663.519/0001-43 

Unitário 	 Total Unitário 	 Econ. Economia 
Item Quant. Un Descrição 	 Marca 	Modelo 	Adjudicado 	Adjudicado 	Orçado Total Orçado 	 R$ 

.400.00 4 	4,00 UND IMPRESSORA LASER - Especificação  minima' 	Xerox 	B210 	PS 1 	 RS 5.600.00 	RS 1.698,00 	RS 6.792,00 	17,55 	RS 298,00 
que esteia  sin  linha de produção pelo fabricante. 

impressora laser com padrão de cor 
monocromático. resolução  minima  de 1200v 1200 

DP!, velocidade de 35 paginas por minuto  PPM  
suportar tainaneo de papel ad a4 carta e oficio 
capacidade te entrada de 200 páginas: bolo 

mensal de 50.00U páginas. interface USE permitir 

compartilhamentc por meio e rede 10/100/100  
ethernet  e VMF1 802 11 b/g/n suportar frente e 
verso automático o produto deverá ser novo  sent  

eso, reforma o. recondicionameoto earantia  Lk.  12 
meses. 

5 	1.00 UND IMPRESSORA 	LASER 	MULTIFUNCIONAL 	Xerox 	B205N1 	RS 2,300,00 	RS 2.300,00 	RS 2.494.00 	RS 2.494,00 	7.78 	RS 194,00 COPIADORA.  SCANNER  E FAX OPCIONALj - 
Especificação  minima:  que esteja em linha de 
produção pelo fabricante: impressora com 

tecnologia Laser ou Led padrão de cor 

monocromático: tipo multifuncional (imprime, 
copia,  digitalize,  taxi. memône 128 MB resolução 
ue impressão 600 x 600  DPI,  resolução de 
digitalização 1200 x 1200  DPI.  resolução de copio 
COO 5600; velocAdede de  TIN  eendo 30 lepra ecero 
O  bran=  capacidade da bandeja 150 peoinas, 
cede mensai 30.000 paginas.  fee  33.80d50s 
opcional interfaces LISB, rede  ethernet  10/131) e 
,AilF1 802.11 	frente e verso auton.atieo 

	

Subto tal Adjudicado R$ 11.500,00 
	

Subtotal Orçado: R$ 33,80% 	 R$ 
17.372,00 	 5.872,00 
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Unitário 	 Total Unitário 
	

Econ. Economia 

Item Quant. Un Descrição 
	

Marca 	Modelo 	aajudicado 	Adjudicado 	Orçado Total Orçado 
	

R$ 

8 	1,00 UNO t2'..)MPUTtf,L.,GP  DESKTOP  AW.NçADC. - EaS5PC 

Especificação rr,rtirria que estola  err  linna de 	Go  

produção pelo fabricante. Computador desidep  

corn  processador que possua no  minim  4 

Núcleos. 8 triereads e frequência de 3.4 GHz: a 

placa principal deve ter arquitetura ATO. 
MICROATX. BTX ou MICROBTX conforme 

padrões estabelecidos e divulgados no sitio 

www.formfactors.org, organismo que define os 

padrões existentes. Possuir pela menos 1  slot  

PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir 

s:stema de detecOo de intrusão de chassis  corn  

acionador instalado no gabinete. O adaptador de 
v:deo dedicado DIRECTX 12. OPENGL 4.5. PCiE 

com no  minima  de 1 GB de memória. Possum- 

stiporte ao  Microsoft  DIRECTX 10.1 ou superior. 

Si..portar monitor estendido. Possuir no minimo 2 
saidas de viceb, sendo pelo menos uma digital no 
tipo HDMI.  display PORT  ou DVI. 1 disco rígido 

1  TB.  corn  velocidade de 7200 RPM. interface 

SATA 3. Devera possuir mais 1 disco rígido S'SD 

de 240 GB. interface SATA 3. Mernona  RAM  de 16 
GB ou superior. ddr4. 2133 MHz. Unidaae 

combinada dv gravação de disco ótico CO. OVO  
rain  Teclado USE. AENT2. 107 tecias com fio e 

ro'lusa USE. 30:1,  DPI.  2 botões  scroll corn  fio. 

.,/elinitor de  LED  23 polegadas (1:)20 x 1050). 
Interfaces nu rede 10.'100/1000 e  Win  padrão  

IEEE  802.11 big.'n. Sistema operacionai Vt/inciows  

lo pro  (64 	Fonte compativel e que suporte 

tasa a contigurecão exigias no item. Gabine.:e e 

rifericos t•te,ertio funcionar na vertical 'Ai 
(ctiziontal .,-;‘ias es equiparnentos ofertaOcia 

debuiete. tecia:-,o  mouse  e monitor) devem 
hossurr gradações neutras das cores  Prance  

preta ou cinza, e maiiter u mes.no padrão se cor  
moos  os componentes do produto deverão ser 
novos sem uso reforma ou recondicionainento. 

Garantia de 12 meses. 

	

Subtotal Adjudicado R$ 11.500,00 	Subtotal Orçado: R$ 33,80% 	 R$ 

	

17.372,00 	 5.872,00 

Fornecedor : A.L. SILVA BARROS COMERCIO E SERViçOS EIRELI - 23.383.929/U001-42 

	

Unitário 	 Total Unitário 	 Econ. Economia 

Item Quant. Un Descrição 
	

Marca 	Modelo 	Adjudicado 	Adjudicado 	Orçado Total Orçado 	 R$ 

	

1,00 UNO  SWITCH  - avançado  corn  gerenciarneitio 	TR  LINK 	TP  LINK 	RS 3.250,00 	RS 3.250,00 	R$ 3.250,00 	RS 3.250.00 	0.00 	R$ 0,00 
inteligente Gigaoit de 24 portas  corn  4 pores de  

Gob  SFP: Podas 24 portas 10/100/1000 RJ-45 
com negociação automática. 4 portas SFP 1000  

Mops.  Suporia  urn  máximo de 24 portas 
101100/1000 com detecção automática e mais 4 
;aortas SFP 1000BASE-X. ou uma combinaçAo. 

Memona e processador MIPS a 500 MHz: 32 MB  
(le  flash. Tanianho do  buffer  de pacotes 4,1 MU, 

SORAM de 128 MB Latencia Latencia de 100 Mo. 
menor 5 ps i.zzoicia de 1000 Mb: menor 5  us:  

Te prod...10e 	Aid 41 , 

Capacidade de routing/switching 56 Gbps: 
Ceracteristioes se gestão IMC 	Cehtro de 

...ierenciainento inieligente: ireface de linhe ue 
comando limitada Navegador  Web;  SNMP 

i,tanager  IEEE.  302.3  Ethernet  MIB. Acompanha: 
li Cabo de turca 01  Kit  para montagem ein  rack  a 
01 Cabo do console. Garantia de 12 meses. Deve 

estar em linha de produção pelo fabricante. 

	

Subtotal Adjudicado R$ 3.250,00 
	

Subtotal Orçado: R$ 0,00% 	R$ 0,00 

3.250,00 

TOTAL GERAL DO PROCESSO 

Total Adjudicado 

PS 6.2.940 00 

Total Orçado 

Pt 1':;.095.30 

	

Economia % 	 Economia R$ 

	

33,450/, 	 35.155.00 

Nos termos do Parecer Jurídico, HOMOLOGO o presente certame, pare que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
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