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Ofício nº 1186/2021 – GP/PMCP Cachoeira do Piriá/PA, 26 de Agosto de 2021.

Do: Gabinete do Prefeito Municipal de Cachoeira do Piriá.

A: Ilma Sra. Josineide Fonseca Assaf
Secretária Municipal de Administração e Finanças de Santa Izabel do Pará- PA.

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preço, oriundo do Pregão Eletrônico SRP nº 024/2020.

Senhora Secretária,

Honrado em cumprimento – lo, dirijo-me a Vossa Excelência, com fundamento no artigo 22 do Decreto

Federal nº 7.892/2013, para solicitar a anuência da Prefeitura Municipal de Municipal de Santa Izabel do

Pará – PA, órgão gerenciador, para a Adesão à Ata de Registro de Preço, oriundo do Pregão Eletrônico

SRP nº 024/2020, eis que esta possibilitará o atendimento das necessidades do município de Cachoeira do

Piriá na contratação de pessoa jurídica visando a aquisição de equipamentos de informática. Para tanto,

informo que o deferimento da presente adesão seria de acordo com as especificações e quantidades

abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE MARCA QUANT.

1

COMPUTADOR COMPLETO Computador, que esteja em linha de produção pelo
fabricante, computador desktop com processador no mínimo intel core i3 ou
AMD a 10 ou similar; possuir um disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM
de 08 gigabytes, em 02 módulos idênticos de 04 gigabytes cada, do tipo
SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual channel;
a placa principal deve ter arquitetura ATX, microatx, BTX ou microbtx ; possuir
pelo menos 01 slot pci-express 2.0 x 1.6 ou superior; o adaptador de vídeo
integrado deverá ser no mínimo de 1 gigabyte de memória, possuir suporte ao
microsoftdirectx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no
minimo 2 saidas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display
port ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom;
teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões,
scroll (com fio); monitor de led 19 polegadas ( widescreen 16:9); interfaces
rede 10/100/100 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; sistema operacional
windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração
exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar ma vertical ou
horizontal; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso,
reforma ou recondicionamento; garantia 12 meses.

UNIDADE 3GREEN 100

Solicito, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe o ofício de autorização do órgão

gerenciador da ARP e do aceite da empresa vencedora do processo licitatório, o termo de adjudicação e

homologação bem como a Proposta de Preço vencedora. Para qualquer necessidade de contato,

disponibilizamos o endereço de e-mail: cpl.cachoeiradopiria@gmail.com.

Sem mais, agradeço a atenção e coloco – me à vossa disposição para o esclarecimento de eventuais

dúvidas.
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Atenciosamente,

Raimundo Nonato Alencar Machado
Prefeito Municipal

Cachoeira do Piriá/PA
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