
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº 5 / 2004

MAPA DE CLASSIFICAÇÃO

Licitantes Habilitadas: 

A: SYSTEM INFORMÁTICA LTDA – CNPJ 01.342.902/0001-79

B: ROSA RIBEIRO TORK-ME - CNPJ 02.687.726/0001-70

C: PRODAM – PROCESSAMENTOS DE DADOS DO AMAPÁ LTDA. – CNPJ 34.869.685/0001-29

D: EDSON GUEDES DOS SANTOS – CNPJ 01.004.799/0001-57

ITEM QT UNID. ESPECIFICAÇÃO Licitante 
"A"

Licitante 
"B"

Licitante 
"C"

Licitante 
"D"

Licitante 
vencedora

1 4 Um Impressora laser monocromática com saída real de resolução de 
1200  dpi,  equipado  com  processa-dor  RISC,  velocidade  de 
impressão de 15 páginas por minuto com tempo máximo de 15s 
para a saída da primeira página, ciclo de 7.000 páginas por mês, 
16MB  RAM  mínimo,  interface  para  conexão  paralela  e  USB, 
suporte a PCL, alimentação de 110 a 127 VAC, toner para 2.500 
cópias  ou  mais  e  cabos  para  conexão  incluídos.  Deve  estar 
acompa-nhada de todos os drivers, softwares e cabos necessários 
a sua configuração.

1407,00 1399,00 1100,00 1489,50 C

2

 

 

2 Um Monitor  de vídeo  plug and  play digital  de 15 polegadas  com 
diagonal visível mínima de 13,8 polegadas, dot pitch máximo de 
0,28mm (0,24mm horizontal) com tela antiestática, anti-reflexiva 
e  antiglare,  resolução  flicker-free mínima  de  1024  X  768, 
compatível com padrões VESA e IBM, ajustes de brilho, contraste, 
posição  (horizontal  e  vertical),  tamanho,  pincushion,  trapézio, 
curvatura,  inclinação,  paralelogramo,  nível,  desmagnetização e 
recall,  conector  de  entrada  de  15  pinos  fêmea.  Deve  estar 
acompanhado de todos os  drivers, softwares, manuais e cabos 
necessários a sua configuração e funcionamento.

548,00 599,00 Não

Cotado

628,00 A

3 2 Um No-break – Unidade ininterrupta de fornecimento de energia com 
potência nominal de pelo menos 600VA, bivolt automático com 
entrada 115V/220V e tensão de saída 115V, nobreak interativo 
com regulação on-line, estabilizador interno, recarga automática 
das baterias, alarme audiovisual intermitente para queda de rede 
e final de tempo de autonomia, proteção contra descarga total 
das baterias, forma de onda senoidal, proteção contra 
sub/sobretensão de rede, chave liga desliga temporizada para 
evitar acionamentos acidentais e involuntários, proteção do 
inversor contra sobrecarga e curto-circuito, conector de expansão 
de autonomia, circuito desmagnetizador, proteção contra sobre 
aquecimento no inversor, carga de informática 600VA, variação 
máxima de entrada em 115V de 84 a 142V e para entrada 220V 
de 163 a 264V. Freqüência nominal de rede 60Hz com variação 
máxima de +/- 5Hz, regulação de entrada máxima de +/- 5% para 
operação com bateria e +/- 10% para a operação da rede, 
freqüência de saída de 60Hz com variação de +/- 1% para 
operação com bateria, baterias internas de no mínimo 12VDV 
7Ah, acionamento no inversor com tempo inferior a 8ms, deve 
possuir pelo menos 5 (cinco) tomadas. 

259,00 450,00 395,00 368,00 A

Obs.: neste mapa se destacou o preço unitário do bem. 
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