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PROPOSTA FINAL FORNECEDOR

Fornecedor: RAFAEL VITOR SCHUMAICKEL 06396528169  CNPJ: 40.871.315/0001-29
Representante: Rafael Vitor Schumaickel
Telefone: (64) 3658-3906
E-mail: rafaelvitorschumaikel@outlook.com
Endereço: R 04, SN - , São Simão - Goiás - 75890-000
Item Quant. Unid. Descrição Marca Modelo Valor R$ Total R$

1 12,000 und

Instalação, manutenção e suporte em S.O (Microsoft Windows e Linux);
Manutenção Preventiva e Corretiva; Detecção de Vírus, Remoção e
Proteção; Definição e Verificação de Políticas de Backups;Configuração de
resoluções, brilho, contraste, troca de cabos de sinal e alimentação
elétrica;Instalação física e lógica com limpeza e troca de componentes
desgastados além de desatolamentos;Instalação, manutenção e suporte em
S.O (Microsoft Windows e Linux); Manutenção Preventiva e Corretiva;
Detecção de Vírus, Remoção e Proteção; Definição e Verificação de Políticas
de Backups, Ajustes de Sinal Wi-Fi;Verificação e troca de conectores RJ 45 e
RJ 45 Fêmea;Instalação e troca de Patch Cords; Conectar computadores e
dispositivos diversos às redes; identificar e corrigir falhas em Redes Wireless,
dentro do nível de acesso permitido; identificar e trocar fisicamente, quando
permitido, equipamentos ativos e passivos de redes;Troca e configuração de
placas-mãe, placas de rede, vídeo ou qualquer outro componente de
hardware de computadores não incluindo substituição de componentes
eletrônicos das placas, com por exemplo, capacitores, resistores, diodos
etc.); verificação e inspeção por procura de possíveis defeitos de maneira
preventiva e corretiva e assim identificar desgastes e sugerir troca quando os
componentes atingirem sua vida útil; limpar internamento os equipamentos
(computadores e etc) regularmente quanto à poeira;

SERVIÇO SERVIÇO R$
7.980,000

R$
95.760,000

Total R$ 95.760,000

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.
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