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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Diretoria de Tecnologia da Informação



COMUNICADO INTERNO N.º: 22/2021 - PRESI/DITEC

De: Diretoria de Tecnologia da Informação - DITEC Para: Gerência de Contratação - GECON
Referência: Cotação de Material de Consumo

Rio Branco, 05 de janeiro de 2021

Senhora Gerente,

Considerando os microcomputadores do Poder Judiciário que:
Estão sem garantia técnica em razão da política de mercado dos fabricantes e que constantemente a DITEC recebe equipamentos de informática queimados, com peças danificadas e/ou desgastadas;
O que consta do processo 0006647-12.2020.8.01.0000, originado na DIFIC, sendo a situação relatada grave e vivenciada por todas as unidades judiciárias e administrativas deste Poder;
Diante da impossibilidade financeira de aquisição de novos computadores para substituição do parque de equipamentos do TJAC;
E por fim, dada a necessidade de aquisição urgente de materiais de consumo para prestar assistência técnica em todos os equipamentos do Poder Judiciário, garantindo a continuidade dos trabalhos mediante a atualização dos equipamentos de informática, permitindo a continuidade da prestação judiciária;
Solicito, com vistas a elaboração de Estudo Preliminar, a cotação do materiais de consumo abaixo relacionados, acompanhados de Mapa de Preços:

Ítem
Material
Especificação
Qtd.


01

Disco Rígido SSD com adaptador removível
Formato: 2.5"; Capacidade Mínima: 480 GB; Acompanhado de adaptador removível para instalação; em slot para HD de 3.5"; Interface: SATA 3.0 (6 GB/s); compatível com a versão anterior Sata Rev.
2.0 (3Gb/s); Leitura: mínimo 500 MB/s; Gravação: mínimo 450 MB/s; Expectativa de vida útil:
1.000.000 de horas; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C; Garantia mínima: 12 meses.


2.000

02

Memória RAM DDR2
2GB, PC2 6400, 800 Mhz, para Desktop. Especificações Técnicas Tipo: 240-pin DIMM,
Capacidade de Armazenamento: 2GB (1 X 2GB) - Frequência de Operação: 800 Mhz - Tensão: 1.8V - Temperatura de Operação: 0º C ~ 85º C; Garantia Mínima 12 meses.

206

03

Memória RAM DDR3
4GB, PC3 12800, 1600 Mhz, para Desktop. Especificações Técnicas - Tipo: 240-pin DIMM ,
Capacidade de Armazenamento: 4GB (1 X 4GB) - Frequência de Operação: 1600 Mhz - Tensão: 1.5V (1.425V ~1.575V) - Temperatura de Operação: 0º C ~ 85º C; Garantia Mínima 12 meses.

1.050


04


MOUSE
Óptico, mínimo 1000 DPI, padrão USB, 3 botões incluindo botão scroll, ergonômico, tamanho normal, compatível com Windows e Linux; - Resolução mínima 800 dpi. - Tecnologia de sensor óptico sem esfera - Conector USB. - 2 (dois) botões. - Roda de rolagem (scroll) para rolagem da tela manual ou automática, selecionável por click na roda de rolagem. (não será aceito mini mouse), desenho simétrico para uso por destros e canhotos. - Compatibilidade com Windows para todas as versões a partir do Windows 98 e Linux. Garantia mínima de 12 meses


1.600



05



TECLADO
Para microcomputador PC, na cor preta, layout padrão ABNT-2 (Português do Brasil, com 'ç'); conector USB. - Compatível com Windows 7 ou superior; Deve possuir teclado numérico;. -
Conector USB; Plug and play; - Construído em termoplástico de cor única - Mínimo de 107 teclas em ângulo reto, com gravação permanente (a laser ou transferência a quente) das letras e símbolos.;
- Durabilidade por tecla: 10 milhões de toques; - Design Resistente a derramamentos - Comprimento mínimo do Cabo: 1,3m; - Bloco numérico separado das demais; - Teclas AltGr, Power Off, Sleep, Insert e Delete. - Regulagem de inclinação.; - Indicativo luminoso no teclado do status das funcionalidades Num Lock e Caps Lock - Garantia Mínima 12 meses.



1.600
06
PAD MOUSE
Cor preta, superfície pano, base borracha, bordas sem costura, espessura de 3 mm, garantia de no mínimo 03 meses. LABORPACK / MOUSE PAD liso moldado 170 x 210 x 4mm.
1.000
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Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Raimundo José da Costa Rodrigues, Diretor(a), em 05/01/2021, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código verificador 0905627 e o código CRC C6C39EA2.
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