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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2022 

PROCESSO Nº 2827/2022 
 
 
 
 O Município de Cerro Grande do Sul/RS torna pública a contratação da 
empresa Julio Rafael Budelon Duarte, inscrita no CNPJ sob nº 09.685.919/0001-
30, para a aquisição de equipamentos de informáticas, solicitado pelo Técnico em 

Informática por meio do requerimento 2827/2022.  
 
Fornecimentos  Quant. Valor Unit.  Valor Total 

Cabo VGA Blindado e com Filtro, com 3M de 
comprimentos. 

08 R$29,00 R$232,00 

Desktop completo com as seguintes 
especificações, processador: Mínimo 6/12 
(seis núcleos físicos e doze lógicos), 
frequência base em 2.9 GHz, litografia em 14 
nm,cache de 12 Mb, barramento em 8 GT/s, 
TDP de 65 W, com vídeo integrado ao 
processador. 
Placa Mãe e CPU Cooler: 
Placa Mãe compatível com processador 
escolhido, tendo no mínimo 2 slots para 
acoplamento de memória Ram e no mínimo 
duas entradas satã. (Cooler compatível com a 
placa mãe e processador escolhido).   
Memória Ram: Memória compatível com 
placa e processador escolhidos, de no mínimo 
2666 MHz com mínimo 8 GB em um único 
pente. 
Armazenamento: SSD de mínimo 480 GB 
com no mínimo 500 Mb/s de leitura e 480 Mb/s 
de gravação, conexão satã. 
Fonte: 300 w, Bivolt sem chave seletora de 
voltagem, ATX.  
Monitor: Tamanho mínimo de 21.5c 
polegadas, com resolução de no mínimo de 
Full hd (1920x1080), fonte de 100~240V-50/60 
Hz, conectores 1x VGA, 1X HDMI, frequência 
nativa de 75 HZ. 
Sistema Operacional: Windows 10 licença 

05 R$3.199,00 R$15.995,00 
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vitalícia original, acompanhando chave de 
ativação física. 
Gabinete: Cor predominante preto sendo 
admitidos detalhes em grafite ou semelhantes, 
botão liga/desliga botão reset, acabamento 
interno com superfícies não cortantes, não 
deve requer uso de ferramentas para 
manutenção eventualmente necessária, como 
a abertura do gabinete. 

Impressora Multifuncional tipo laser, com 
velocidade mínima de 28 PPM, memoria 
standart de no mínimo 128 MB, ciclo mensal 
de copias de 35 mil copias, com no mínimo de 
99 copias múltiplas, resolução de impressão 
1200x1200 DPI, ZOOM de 25% A 400%, 
capacidade mínima de 250 folhas A4 75GR na 
gaveta, com alimentador automático para 
scaner e copias, ambas para scaner e copias 
de frente e verso automático, equipada com 
toner original com rendimento mínimo de 
6.400 paginas em cobertura de 5%. 
E 05 tornerws preto original, com rendimento 
mínimo de 6.400 copias em cobertura de 5%. 
Em folha A4(deve conter descrito na 
embalagem ou ficha técnica do produto) com 
garantia mínima de 12 meses após a entrega, 
o mesmo deve estra embalado individual e 
lacrado, para equipamento descrito acima. 

01 R$4.449,00 R$4.449,00 

Placa de rede PCI 10/100. 08 R$59,00 R$472,00 

Placa de rede PCI Mini, 100/1000 08 R$79,00 R$632,00 

                                                               Total: R$ 21.780,00 

 
 O valor pago pela contratação será de R$21.780,00 (vinte um mil setecentos 
e oitenta reais). 
 
 
 
 

Cerro Grande do Sul, 03 de Outubro de 2022. 

 
 
 

GILMAR JOAO ALBA 
Prefeito Municipal 

 


