Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
Centro Nacional de Conservação da Flora - CNCFlora

Planejamento de Despesas 2014

Equipamentos
1.

Notebook
•

Processador: mínimo 4 núcleos físicos e 2.6 GHz

•

Disco rígido: 512 GB SSD.

•

Memória: 08 GB, DDR3

•

Tela: LED 13.3 in. LED Retina

•

Portas: 2 USB 3.2,, 1 HDMI, 1 Slot para cartão SDXC

•

Rede 10/100/1000, Wireless 802,11 b/g/n, bluetooth 4.0.

•

Unidade óptica DVDRW.

•

Web Cam Face Time HD 720P, Microfone omnidirecional

•

Vídeo: Intel Iris Graphics ou equivalente

•

Sistema Operacional: OS X Mavericks

2. Monitor LED 23 in
•
•

Resolução 1920x1080,
Entradas HDMI/DVI

3. Office para Mac ou equivalente
4. Parallels Desktop 9 ou equivalente
5.

Windows 8 ou equivalente

PRAZO
O prazo de entrega deverá ser de até 30 ( trinta) dias após a análise de conformidade da CEF.

CUSTOS
O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal, por crédito em conta bancária, após o recebimento do material, no
prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de entrega do material.

GARANTIA
A garantia de funcionamento será pelo período de 12 (doze) meses para peças e serviços contada a partir do recebimento
definitivo do material, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante.
O Fornecedor do material deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante e todo
suporte necessário à solução de problemas relativos de Hardware e intermediação com o fabricante e distribuidor para solução
rápida de alguma dificuldade.

HABILITAÇÃO
A empresa deverá ter experiência comprovada no fornecimento dos itens constantes nesta especificação técnica. A experiência
deverá ser comprovada mediante apresentação de 2 (dois) atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de
direito público e ou privado.

JULGAMENTO

Os preços deverão ser cotados por item, porém o julgamento será realizado pelo menor valor global.

