
PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2017

Pregão Eletrônico - SRP n° 62/2017
UASG : 090023

A União, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Seção Judiciária
do Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF n° 05.456.457/0001-29, sediada no SAUS Quadra
02, Bloco G, Anexo A, Brasília-DF, neste ato representado pelo Diretor da Secretaria
Administrativa, Sr. Eriço de Souza Santos, nos termos do artigo 15 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e demais normas legais aplicáveis, obedecidas as disposições contidas no
instrumento convocatório e em face da classificação da proposta apresentada no Pregão
Eletrônico n° 62/2017, RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa ACESSO
TELECOM LTDA-ME, estabelecida na Rua Copaíba - Lote 01 - Torre B - Sala 320 -
Águas Claras DF telefone (61) 3256-8473, CEP: 70.340-902 email:
governo@acessotelecom.org, inscrita no CNPJ sob o n° 10.539.098/0001-03 neste ato
representado por Breno Cardoso de Bastos Garcia, conforme discriminado no Anexo
desta Ata.

Este Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua
assinatura pelas partes, instante a partir do qual o instrumento será considerado apto a
produzir seus jurídicos efeitos. A ata será publicada em forma de extrato no Diário Oficial
da União, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei n° 8.666/93.

As especificações técnicas e demais exigências constantes do Decreto n° 7.892/2013, no
Processo Administrativo n° 0007020-25.2017.4.01.8005 e Pregão Eletrônico n° 62/2017
integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da
Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Distrito Federal e do Fornecedor
Beneficiário.
Brasília, 29 de dezembro de 2017.

Diretor
ntos

ria Administrativa
Breno Carwtyso de Bastos Garcia
Representante Legal da Empresa



PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2017
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO

Unidade Gerenciadora: Núcleo de Tecnologia da Informação - NUTEC

Item

01

Descrição

FABRICANTE: APPLE
MODELO; APPLE 21.5 "IMAC COM RETINA 4K
DISPLAY ZOTK

MNDY32
Destaques do produto: 3.6 GHz Intel Core i? Quad-Core. 16 GB de RAM DDR4 |
Disco rígido de 1 TB 21 ,5 "4096 x 2304 IPS Retina 4K Display. Placa gráfica AMD
Radeon Pró 555 (2GB). UHS-II SDXC Card Reader.Thunderbolt 3 | USB 3.0
Type-A. Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.2 - 1 x Gigabií Ethernet Port. Magic
Keyboard & Magic Mouse 2 Incluído MacOS Sierra. Visão geral do Apple iMac
A Apple possui visuais de 4K de alta resolução em seu elegante iMac de 5,1 mm
de espessura, 2017 21 ,5 "iMac com tela Retina 4K. Com uma resolução de tela
de 4096 x 2304, este iMac oferece 1 bilhão de cores e 500 nits de brilho, que é
43% mais brilhante do que O modelo Retina 4K também possui uma gama
de cores mais ampla Usando uma gama de cores baseada em P3, a tela Retina
4K oferece um espaço de cores maior que representa o mesmo vermelho, verde e
azul, em comparação com os monitores sRGB padrão E com mais cores
disponíveis, as imagens aparecerão mais vividas e revelarão maiores detalhes,
com mais equilíbrio e precisão. O processador do iMac foi atualizado e agora
abriga um processador Quad-Core Intel Core i? Kaby Lake de 7,6 gaby, que pode
ser overclockado até 4,2 GHz, além de 16 GB de RAM DDR4 de 2400 MHz. Os
visuais são alimentados por uma placa gráfica dedicada AMD Radeon Pró 555
com 2 GB de vRAM e, para armazenamento, há um disco rígido de 1 TB de
5400 rpm. Equipado com Wi-Fi 802.1 1ac e compatível com 802.11a / b / g
/ n para conexões rápidas para sua rede doméstica, este iMac também está
configurado com Bluetooth 4.2, bem como um slot para cartão SDHC de UHS-II,
dois Portas Thunderbolt 3 de 40 Gb / s, quatro portas tipo A USB 3.0 de 5 Gb / s,
uma tomada Gigabit Ethernet e uma câmera FaceTime HD. Ele também possui
um slot de bloqueio Kensington para maior segurança, O iMac de 21,5 "da Apple
com o Retina 4K Display (Mid 2017) opera com 100-240 VAC a 50-60 Hz e inclui
um Apple Magic Keyboard, um Apple Magic Mouse 2, um Lightning para cabo
USB e um cabo de alimentação. O funcionamento instalado O sistema é o MacOS
Sierra, e a proteção é fornecida por uma garantia limitada de 1 ano, que pode ser
estendida usando o AppIeCare. Características gerais 21 .5 "Retina 4K IPS
Display. Se o seu iMac está em seu estúdio, sala de estar ou cozinha, a tela é o
ponto focal. Com uma resolução de tela de 4096 x 2304 e uma relação de
aspecto 16: 9, você poderá reproduzir o conteúdo 4K de forma nativa. O painel
IPS permite ângulos de visão mais amplos para que mais pessoas possam

AMD Radeon Pró 555 dedicada com 2 GB de vRAM, o iMac oferece efeitos
visuais 4K e gráficos 3D, bem como recursos de edição de vídeo que podem lidar
com projetos multicam em Final Cut Pró X com até cinco fluxos de 4K de
resolução total vídeo, bem como a capacidade de editar vídeo de 360" e criar
conteúdo 3D VR. 7-Gen Kaby Lake Quad-Core Intel Core Performance
O iMac abriga um processador Quad-Core Intel Core Í7 do Kaby Lake do 7°-Gen
que pode alcançar uma velocidade de estoque de 3,6 GHz. Também pode ser
overclockado até 4,2 GHz, graças à tecnologia Intel Turbo Boost 2.0. O
processador Intel Kaby Lake da 7a geração usa baixa tensão para uma melhor
eficiência energética, enquanto ainda fornece o desempenho rápido necessário
para executar aplicativos intensivos em processadores, como Logic Pró ou Final
Cut Pró. Combinado com 8GB de memória RAM 24 MB com DDR4 2400, o iMac
permite que você faça várias tarefas de forma rápida e eficiente. Displays
externos. O iMac suporta simultaneamente resolução nativa completa
na tela incorporada e uma tela externa de 5120 x 2880 (5K} a 60 Hz com suporte
para 1 bilhão de cores, dois displays externos de 3840 x 2160 (4K UHD) a 60 Hz
com suporte para 1 bilhão de cores, ou dois displays externos 4096 x 2304 (4K) a
60 Hz com suporte para milhões de cores. O iMac mantém seu perfil de 5mm, que
é até 40% menos volume que o iMac 201 1 . O painel de exibição é de 1 ,4 mm de
espessura. Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.2 Com a tecnologia 802.1 1ac de três
canais, você está conectado instantaneamente a todo seu conteúdo favorito. A
tecnologia sem fio Bluetooth 4.2 também está integrada, para que você possa
conectar acessórios como um teclado e mouse sem fio. Gigabit Ethernet
Para uma conexão de rede mais confiável, aproveite a tecnologia Gigabit Ethernet
com fio.
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16.746,76
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33.493,52
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