
SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANCAS - SEFIN

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 138/2022

O }\,.município de Tianguá, através tlo Setor dc C:ompras, Cotação de Preços c Cadastro tlc
Prestaclorcs de Serviços c Forncccdorc.s toma público para conhccinlento dc interessados, (luc csttirá
recebendo, cm até 05 (cinco) dias úteis a partir desta pul)ligação, cotações dc preços I'ARA A
AQuiSiÇÃO l)E NIA'l'ERIAL PEii$'1ANENTE PARA ATENDER AS XECESSIDAI)ES i)A
SECRETARIA DE TURISNIO DO NIUNICIPIO DE TIANGUA - CE, visando a formação tlc
orç;lmcnlo estimiido. Tianguá-CE, 05 dc .julho de 2022, Joclson Nlax cla Sil'\:a -- Encarrcgacio do Sctnr (tc
Compras.

\'loDEI,o DI PROPOSTA A SER APRESENTAI)A

PAPEL TINIBRADO DA ENIPRESA (a propost; de preços deverá vir com o papcltiml)r;ido cla

empresa)

À PREFEITUliA MUNICIPAL, DE TIANGUA
Interessado: Secretaria N4unicipalde Finanças
Ao: actor de Compras

E\'lPRESA

CNP.J

ENDEREÇO:
I'ELES'oNE/F
h,IAIL:

lmu ç-'
VALOR
TOTALITEM ESPECip'iCÀÇÃO

COMPUTADOR TIPO l)ESKTOP DE
CONFIGURAÇÃO BÁSICA. Deve possuir
Processador com no mínimo 2 (dois) núcleos
c 4 (quatro) thrcads, com velocidade mínima
dc 3.5 Ghz (seno uso de "turbo") e memória
coche de 3NIB ou superior; Litografia de
14mn; Processamento gráfico integrado (on
board); Ain(]a estar cm produção ou ter no
máximo (quatro anos a partir da data dc sua
fabricação; Deverá ainda atingir índice de
no mínimo, 3.5o0 pontos para o
dcscínpenho, tendo como relêrência a base
de dados clo site
http ://w ww.cpubcnchm ark.ne t/cpu.l ist.php ;
l\,memória RAM de no mínimo 4GB padrão
DDR4 dc 2400Mhz. ou superior: instalada
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ein apenas um módulo e suporte a expansão
dc até 32 GB; Possuir 01 (uma) unidade de
drive de estado sólido (SSD) instalada,
internaJnentc, com capacidade dc
irnlazenamcnto de no mínimo 120 GB ou
superior, e interface PCle 3.0 no padrão N'í.2
tipo 2280 ou SATA 6GB/s com velocidade
de leitura sequencial de, no mínimo, 500
MBPS e de escrita sequencial de, no
mínimo, 460 MBPS; Deve ser compatível
com os sistemas operacionais Windows IO
64bits e Linux Ubuntu 64bit; Placa principal
cona arquitetura ATX c l)armamento PCI com
no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo
pc[o menos (]2 (duas) no padrão USB 3.1 ou
superior; 04(quatro) conectorcs GATA
6Gb/s; OI(um) shot de expansão PCI
Express 3.0 x16= 02 (dois) slots dc expansão
PCI Express 2.0 xl; Possuir no mínimo as
seguintes intcrfaces de saída de vídeo: 01
(uma) HDMlc OI (uma) VGA. Deve possuir
no mínimo l (uma) interfzice de Rede
10{)0Basc-T (padrão Gigabit) operando à
velocidades de lO/100/'1000 N4bps cona
reconhecimento automático via conector RJ-
45 fêmea e suporte a IPv4 e IPv6. Fonte de
;alimentação de energia com cntrada bivolt
(110.220v) e potência dc 200W' ou superior
coill conexões c potência energética
suficiente para a todos os componentes e
periférico instalados. O Gabinete na cor
Preta nu Cinza (chumbo), e suporte para
placa mãe no padrão NTicro-ATX, devendo
possuir baías de expansão para unidades
SSD ou HDD dc 2.5" c 3.5; Painel dianteiro
ou superior deverá ter conexões de entrada /
saída de áudio (no mínimo 01 (uma) dc
cada), c no mínimo 2 (duas) conexões USB
3.0 ou superior. Deverá ser fornecido
Teclado padrão ABNT2 e conector USB e
Mouse Óptico com conector USB de
formato ergonómica e conformação
ambidestra com botões esquerdo, direito c
central próprio para rolagem-n, resolução
mínima de 80odpi, deve acompanhar
mousepad. Deve scr fornecido cabo de
conexão à rede clétrica com plugue
conforme o padrão NBR-14136 com
gomnrimcnto mínimo? de 1,5m (um metro e
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cinquenta centímetros). Garanti?i de no
mínimo 12 (doze) meses. (ou qualidade c
cspccilicaçõcs similares)

N'monitor LCT) DE 21,5 polegadas:
widescreen, 16:9; painel LED do tipo IPS:
resolução mínima FULL }íD de 1920x1080=
Entradas HDMI/DVI/VGA; tratamento da
tela Anta-reflexivo; ajuste dc alta.lra c
inclinação). Garantia de 12 (doze) meses.
Armário de aço 2 portas c/ 4 prateleiras
reguláveis, fechaduras c chaves.
Especificações: Prateleiras reguláveis de 50
en] 50 mm, por sistema de cremalheiras,
pintura clctrostática cinza, após tratamento
1lnti-ferruginoso, por fosfatização e secagem
cm estufa de alta temperatura, tamanho
aproximado dc 1.95í) mm (alt.) x 900 mm
larg.) X 400 mm (prof.l

Arquivo par:t pasta suspensa dimensões
mínimas de 1330 x 470 x 710 mm cm aço.
Na cor padrão da unidade, com 4 gavetas,
puxadores embutidos, porta etiqueta e cona
fechadura com trai,,anlento simultâneo

()2 UND ()3
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05 =:az.nanlento de l TBcom capacidade de UND
o 1

NOBREAK UPS DE 7(]0VA. Potência de
saída de 70oVA (Volt-ampere) oü superior.
Tensão de entrada: Bivolt automático
(115/'220). Tensão de saída: 115V; Fortna de
onda Seínodal por aproximação (retangular
PWM); Microprocessado; Filtro de linha
interno; Porta fusível externo com unidade
reserva; Estabilizador intemo com n o
mínimo 3 estágios dc regulação; N'mínimo 4
tomadas reguladas em modo bateria c modo
rede, padrão NBR 14136; autodiagrlóstico dc
t)ataria; Função True RMS= Autoteste: ao scr
ligado, o not)reak testa os circuitos internos;
Função quc possibilite ligar o nobreak
mesmo na ausência dc rede elétrica: Leda
indicativo no painel frontal; Alarme
:audiovisual sinalizando eventos; Proteção
contra sub e sobretensão; Protcção contra
dcscalga elétrica; Proteção contra descarga
totaldas baterias: Nlínimo de l (uma) bateria
mtcri)a 12Vdc,'7Ah. Garantia de 12 (doze)
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meses. Modelos de referência: Ragtech
700va Scnoidal Ncw Easy Pro. (ou
qualidade e especificações similares).

Dispensa(]or de copos descartáveis para água
de 150 a 200ml. Produto fabricado em abs.
capacidade para 100 copos (descartáveis.
Dimensões: Altura 50cm x profundidade 14
cm x largura 13cm. Peso 288 gramas
GELAGUA, clétrico, compacto, para
garrafão dc água mineral de 20 litros.
Capacidade de armazenamento no
reservtlt6rio de no mínimo 2 litros; Gabinete
cm aço tratado contra corrosão; Tampo
superior c frontal em plástico resistente
atóxico; Serpentina externa; Não usar como
elemento de refrigeração o gás CFC; Tensão
220 volts. Dimensões do gabinete: altura
mínima dc 400mín c máxima 480mm
largura mínima 300mm e máxima 320mm;
Profuíldidade mínima de 300mm e máxima
de 350mm; em conformidade cona a norma
NBR NM-IEC 335-1/1998 c selo
INNIFTRO; Garantia mínima do fabricante l
um) ano

Notebook com tela de 14 polegadas.
Especificações mínimas: Tela dc 14''
polegadas iluminada por LED; Processador
quad-core dc 8* geração com clocks de
1.8GHz até 4.60GHz (ou superior), 8MB de
cacho (ainda em produção ou com no
máximo 3 anos a partir de sua fat)ricação)
Nlemória RAM de 8 GB padrão DDR41
Disco Rígido HD de ITB, Porta dc rede
Fthernel 1000Base-T integrada; Interface
wireless compatívelcom o padrão 802.1jg/n
)u superior; B]uetooth integra(]o; Pelo
menos 3 portas USB 2.0; 1 (uma) porta
HDMl: l (uma) porta VGA (15 pinos) para
monitor externo (ou adaptador sc
necessário); Entrada para microfone, saída
para fonc dc ouvido; Teclado.padrão ABNT
Português Brasil; Bateria dc lon de Lítio de
6 células com autonomia mínima dc 3 horas;
[.eitor Biométrico integrado ao gabinete;
Sistema de proteção do disco contra queda
(acelerâmetrn) -; Orifício para cabo de
segurança; Fornecer cabo de força:
climinador / cafre.ga(tor de bateria com

0' UND
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voltagem dc entrada universal e automática
de 100 a 240 V.; Possuir recurso de
restauração do software notebook ao estado
de fabricação ( discos gerados na primeira
inicialização); G:trantia pelo período mínimo
dc 01 (um) ano, contada a partir da data da
assinatura do Termo de Recebimento
Provisório dos equipamentos. Modelo de
referência do processador: Intel Core i7-
8565U
Quadro branco 120x9ocm. Para escrita
contêccionada em chapa de fibra
reflorestada revestida com pintura branca
vitriíicada brilhante. dimensões 120x90cm.
mo[(lura de a]umínio, suporte para apagados
c pincel.
Mouse óptico; Conector tipo USB, seno o
uso (]e adaptador PS2; com botões es(quer(]o,
(direito e central próprio para rolagem, com
resolução mínima de 1000DPI, Formato
crgonõinico c conformação arilt)idcstrat
Deve scr fornecido Mousc Pad. Garantia dc
+ l? (qç?lç)meses

1( UND 01
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l Teclado mullimídia. Padrão ABNT (BR) UND

13irâ em L pari! escritório com 2 gavetas, na
cor coza. Tamanho:143cm x 136cm

UND ol

Birõ dc escritório com 03 ga'-etas, com
chás'cs c puxadores metálicos, na cor cinza
claro. Dimensões mínimas dc 1200x700x74(J
mm, podendo variar em +/-%%, tampo em
MDF. revestido em laminado melamínico
espessura mínima de 25 mm, painel frontal
com no mínimo 20mm dc espessura
revestido em laminado melamínico cona
bordtts inferior encabeçada com fita de
policstircno, 2,5mm de espessura, da mesma
cor do laminado, estruttlra metálica
retangular de 3(1)x70mm, pintada cn] cpóxi
pó pc[o sistema e]etrostático, borda froílta]
em post fromíng arredondadas a 180 graus c
l)ordas transversais encabeçadas em fita dc
polie111jlgpo na mesma cor do laminado.

14 UND l o3
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15
Cadeira dc Escritório Presidente, preta:
GJiíatória l)ase cromada. costas alta. com
braços, acolchoada, giratória.

UND (H

16
Ca(jeiras de escritório com bases fixas, pé
palito, tecido preto, costas baixas, sem UND
braços, acolchoados

()5

IMPRESSORA MUITTFUNCIONAL
reNQUE DE TINTA Eco TANK
Imprime, digitaliza e copia; impressão c
cópia duplex (frente e verso automático);
Impressora - Tecnologia dc impressão: Jato
dc tinta Hcat-Frcc MicroPiezo - Resolução
máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi,
Tamanhos de papelsuportados - Padrão: A4,
Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), fvlexico
Oficio (215.9 x 34(].4mm), Oficio 9 (214.9 x
3 15 mm), Fó]io (215.9 x 33(].2 mm),
Executivo, Meia carta, A6 - Foto: 10 x 15
cm (4 x 6 in), 16:9 wide (102 x 181 mm), 13
x 18 cm (5 x 7 in) Envelopes: #10
Del'unido pelo Usuário: 54 x 86 to 215.9 x
12oo mm . Scanner - Tipo de scanner: Base
plana com sensor dc linhas CIS colorido -
Resolução máxima do scanner: 6(X) x 1200
(]pi - Profundidade máxima do scanner: 48-
bit internti(24-bit externa) Área de
escaneamento: 21.6 x 29.7 cm - Velocidade
máxima de esciineamento: ll segundos por
página em preto e 32 segundos por página
cm cores (2{)O dpi) Cópia - Tamanho das
cópias: A4 / Ofício l kit de garntfas
originais Epson T544 (Preto, Ciano,
Magcnta c Amarelo) - Cabo dc alimentação
Cabo USB - CD de inst.alazão e Softwares
Epson - Guia de instalação rápida. USB 2.0
de alta velocidade
Requisitos de sistema- Windows Vista/ 7/ 8

8.1 ' 10 ou mais recente (32bit, 64bit)
W'indows Sorver 2003 (SP2) ou mais recente

1»1ac OS X l0.5.8 ou mais recente - Mac
OS llou mais recente. E prazo de 12 meses
dc garantia. Produto(EQUIPAMENTO):
mais ou menos com essas T'nesmas

cspeciflççlçÇlflf e va ares
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suporte para CPU e Estar)ilizador cín MDP
15mm. Com rodinhas para facilitar a
mo't'imentação no chão. Resistente suporte

lp+ç 25kg. Medidas 23X45X43cm

18 UND ()3

\'ALoR 'l'( )'l'AI, GERAL

Importa o presente orçamento no valor Letal de RS (por
extenso).

Todas as despesas dos serviços deverão ser consideradas, tais como fretes, disponibilização
de softwares, seguros, contribuições sociais e demais despesas com pessoal e outras (lue possítm
incidir, bem como taxa de administração, lucro etc.

Prazo de inícicidos serviços: 02 dias após a orclenl de ser\'içou.
Validtlde da proposta: 60 (sessenta) dias

Localc data. de dc 2022

Carimbo e Assinatura

OBS: Nlais informações poderão ser obtidas através do Setor de Compras da Prefeitura
hlunicipal de Tianguá pelo e-mail: compras(@tiangua.cc.go\ .br c Fone: (88) 3671-2288.

Tianguá-CE, 05 dc julho de 2022

'' ,/ ,/ ,#'

.IOELSON h-IAX DA SILVA
Encarregado do Setor dc (:ompras
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SOLICITAÇÃO DE DESPESA N' o107202210 - Sl:TI)l{

ÓRGÃO
UNIDADE oRÇAhIENTÀRIA
DOTAÇAa ORÇAMENTÀRiA

SECREI'ARIA DE TURISMO
SECRETARIA DE TURISMO
04.695.0o7.2.125
4.4-90.52.00 EQUiPANÍ rNTOS
PERMANENTE
RECURSOS ORDINÁRIOS

ELENIENTO 1)1= DESPESA E N'IATERIAI

FONTE DE RECtJRSO

1. 0BJETO:
Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Sccretaria de Turismo do N4unicípio de
Tianguá
2. JUSTIFICATIVA:
Faz-se necessário a aquisição de equipamentos c material pemlanente, para instalação da Secretaria de
Turismo do \município, adequando- se as necessidades dos servidores no ambiente de trabalho.

3. PRAZO DE ENTREGA
Os Serviços deverão ser prestados dc acordo com a ordem de fornecimento emitida llela secretaria,
observando rigorosamente as cspecií:ilações contidas no instrumento convocatória, no termo de ref'erência
e obter\,ações constantes de sua proposta, bem como as normas técnicas vigentes.

4. GERENTE DE CONTRATO
Camilo Costa de Souza Portador do CPF::f)47.187.343-80 Portarias de l)esignação N' 01 de 31 dc hlaio
2022 F'iscas dc contrato da Secretaria Municipal de Turismo de Tianguá Ce

S. DAS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

TTF\Á ESPECIFICAÇoES UND
Q'i'o

TOTA

CONIPUTADOR TIPO DESKTOP DE CONFIGLIRAÇÃO BÁSICA. Deve
possuir Processador com no mínimo 2 (dois) núcleos e 4 (quatro) thrcads,
com velocidade mínima de 3,5 Ghz (sem uso de "turbo") c mcrnória cacho
de 3NÍB ou superior; Litografia de 14nm; Processamento gráfico integrado
(on board); Ainda estar cm produção nu ter no máximo quatro anos a partir
da data dc sua fabricação; l)everá ainda atingir índice de, no mínimo, 3.500
pontos para o desempenho, tendo como referência a base dc dados do site
]lttp://www.cpubenchmark.net/cpu.lisa.php; Nlcmória RAM de no mínimo
4GB padrão DDR4 dc 2400Mhz, ou superior, instalada en] apenas um
módulo c suporto a expansão de até 32 GB; Possuir 01 (uma) unidade de
drive de estado sólido(SSD) instalada. internamente, com capacidade de
armazenamento de no mínimo 120 GB ou superior, e interl'ace PCle 3.0 no
padrão M.2 tipo 2280 ou GATA 6GB/s cona ve]ocidadc dc leitura sequencial
de, no mínitno, 500 \4BPS c dc escrita seqt.lencial de, no mínimo, 460
MBPS; De'ç'e ser compatível com os sistemas operacionais Windows lO
64bits e Linux UbLmtu 64bit; Placa principal com arquitetura ATX c
barramcnto PCI com na mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos
02(duas) no padrão USB 3:1 ou superior; 04 MuatrQL conçglores BATA

01 UND 03
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6Gb-'s; 01 (um) shot dc expansão PCI Express 3.0 x16: 02 (dois) slots de
expansão ]'CI Express 2.0 xl; Possuir no mínimo as seguintes interfaces dc
saída de vídeo: 01 (uma) HDNíl e 01 (uma) VG/\. Deve possuir no mínimo l
(uma) interface de Rede 1000Basc-T (padrão Gigabit) operando à
velocidades dc 10/100/1000 NTlbps com reconhecimento automático via
concctor R.1-45 fêmea e suporte a IPv4 e IPv6. Fonte de alimentação de
energia çom entrada bivolt(110/'220v) e potência de 200W ou superior com
conexões e potência energética suHlcicntc para a todos os componentes e
periférico instalados. O Gabinctc na cor Preto au Cinza(chumbo), e suporte
para placa mãe no padrão Micro-ATX, devendo possuir baías de expansão
para t,unidades SSD ou HDD de 2.5" e 3.5; Painel dianteiro ou superior
levará tei conexões de entrada / saída de áudia (no mínimo 01 (uma) dc
cada), c no mínimo 2(duas) conexões USB 3.0 ou superior. Deverá ser
fornecido Teclado padrão ABNT2 e colector USB e Nlouse O])tido com
conector USB (]e íbrmato ergonómica e conformação ambidestra com botões
esquerdo, direito e central próprio para rolagem, resolução mínima dc
800dpi, deve acompanhar mouscpad. Deve scr fornecido cabo dc conexão à
rede elétrica com plugue conlbmae Q padrão NBR-14136 com comprimento
mínimo dc 1,5m (um metro e cinquenta centímetros). Garantia de no mínimo
12 (dozc) meses. (ou qualidade c cspccinicaçõcs similares).
Monitor LCD DE 21,5 polegadas, widescreen, 16:9; paineILED do tipo IPS,
resolução mínima FIJLL HD dc 1920x1080; Entradas HDMI/DVI/VGA;
tratamento da tela Anta-reflexivo;::ldtiite de al:çura e inclinação. Garantia de
12 (doze) meses.
/\rmário de aço 2 portas c/ 4 prateleiras reguláveis, fechaduras e chaves.
Especificações: Pratclciras reguláveis de 50 em 50 mm, por sistema de
cremalheiras, pintura eletrostática cinza, após tratamento anta-fcrruginoso,
por íbsf'atízação c secagem cm estufa deil;:alta: temperatura, tamanho
aproximado de 1-950 tBm (gB:} B 900 mn] Oarg:) X 400 mm(prof.
Arquivo para pasta suspensa dimensões mínimas dc 1330 x 470 x 710 mm
em aço. Na cor padrão da unidade, com 4 gavetas, puxadores embutidos.

orta etiqueta e caiu fechadura com trüN,'cimento simultâneo
HD externo USB 3.0 com capacidade de amnazenamento de l TB.
NOBREAK UPS DE 700VA. Potência de saída de 700VA(Volt-aínpcrc) ou
super'ior. Tensão dc entrada: Bivolt automático(115/220). Tensão de saída
115V; Foinla de onda Seinndal por aproximação(retangular PWM);
Microproccssado; Filtro de linlla interno; Porta I'usível externo com unidade
reserva; Estabilizador interno com n o mínimo 3 estágios de regulação;
Mínimo 4 t.omaclas reguladas cm modo bateria e modo rede, padrão NBR
14136; autodiagnóstico de bateria; Função Trufa RMS; Autoteste: ao ser
ligado, o nobreak testa os circuitos internos; Função quc possibilite ligar o
nobreak incsmo na ausência de rede elétrica; l,eds indicativo no painel
flonLall Alarme audiovisual sinalizando e\entes; ProLeção contra sub c
sobretensão; ['rotação contra descarga e]étrica; Proteção colltra descarga total
das baterias; Mínimo de l (uma) bateria interna 12Vdc-'7.4h. Garantia dc 12
(doze) meses. Modelos de reürência: Ragtech 700va Senoidal New' Easy
Pro. (ou dualidade e.çlpf:cillcações similarcsl
Dispensador de copos descartáveis para água dc 150 a 200ml. Produto

desc al] ávçjê:.Jj211Dçn sõcs :
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Altura 5{1)cm x proftindidadc 14 cna x largura 13cm. Peso 288 grannas.
GELAGUA, elétrico, compacto, para garranao de água mineral de 20 litros.
Capacidade dc amaazenamento no reservatório de ]lo mínimo 2 litros;
Gabinete em aço tratado contra corrosão; Tampo superior e âontal en]
1)1ástico resistente atóxico; Serpentina externa; Não usar como elemento de
refrigeração o gás CFC; Tensão 220 volts. Dimensões do gabinete: altura
míninta de 400mm e máxima 480mm, largura mínima 300mm e máxima
320mm= Profundidade mínima de 300mm e máxima de 350mm: cm
conformidade com a nomaa NBR NM-IEC 335-1/1998 e selo INMETRO:
Garantia mínima do íkbricante l (um) ano
Notebook com tela de 14 polegadas. EspeciHicaçõcs mínimas: Tela de 14''
polegadas iluminada por LED; Processador quad-core de 8' geração com
clocks de 1.8GHz até 4.60GHz (ou superior), 8MB de cttche (ainda cm
produção ou com no máximo 3 anos a partir de sua lbbricação); Memória
RABI de 8 GB padrão DDR4; Disco Rígido lID de ITB, Porta de rede
Ethernet 1000Basc-T integrada; interface wirclcss compatível com o padrão
802.1 lg.'n ou super'ior; Rluetooth integrado: Pelo menos 3 portas USB 2.0; 1
(uma) porta HDbll; l (uma) porta V(}A (15 pinos) para monitor cxtenao (ou
adaptador se necessário); Entrada para microfone, saída para it)ne de ouvido;
Teclado padrão ABNT Português Brasil; Bateria dc ion de T,ítio de 6 células
caiu autonomia mínima de 3 horas; Leitor Biojnétríco integrado ao gabinete;
SisLerlla de proteção do disco contra queda (.acelerâmetro) .; Orifício para
cabo de scgutança; Fornecer cabe'"ae força; climinador / carregador de
bateria com voltagem de entrada universal e automática de 100 a 240 V.
Possa.iir recurso de restauração do software notebook ao estado dc .fabricação
( discos gerados na primeira inicialização); Garantia pelo período mínimo de
OI(um) ano. cclntada a partir da data da assinatura do Temia de
Recebimento Provisório dos equipamentos. Modelo dc referência do
roccssador: Intel Core i7-8565U

Quadro branco 120x90cm. Para escrita, confeccionada cm chapa de libra
rcflorestada revestida cona pintura branca vitriHicada brilhante, dimensões
120x90cm. moldura de alumínio. suoortc para aparador e oincel
Mouse óptico; Colector tipo USB, scm o uso de adaptador PS2; cona botões
esquerdo, direito e central prós)rio para rolagem, com resolução mínima de
1000DPI, Formato ergonómica e conformação ambidestra; Deve ser
fomecido Mouse Pad. Garantia dc 12 (doze) ]neses
Teclado n)ultimídia. Padrão ABNT (BR) L;SB 2.0

08 UND 01

09 UND 01

10

11

12

UND

()6UND

UN l)

13 Birâ cm L para escritório com 2 gavetas, na cor ciza. Tamanho:143cm x

Birõ de escritório com 03 gavetas, com chax'es e puxadores metálicos. na cor
cinza claro. Dinaensões mínimas de 1200x700x740 mm, podendo variar em

.%%, tampo em MDF, revestido cm laminado melainínico, espessura
mínima de 25 mm, painel üontal com no mínimo 20mm de espessura
revestido em laminado melalnínico com bordas inferior encabeçada com cita
de po[iestireno, 2,5mm de espessura, da mesma cor do laminado, estrutura
tnctálica rctangular de 30x7{)mm, ])untada em epóxi pó pelo sistema
clctrostático. borda frontal em post íioming arredondadas a 180 grau.ts e

abordas transversais encabeçadas em fita de poliestircno na mesma cor do

136cn
UND o 1

14 UND
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laminado

15

16

(l:adeíra de Escritório Presidente, preta, Giratória base cromada, costas alta,
com braços, acolchoada, giratória. UND o4

Cadeiras de escritório com bases fixas, pé palito, tecido preto, costas baixas,

liam br4çgq: qçç? ç ç?qqas.
IMPRESSORA bíULTIFUXCiONAL TANQUE DE TENTA ECO TANK
[mprinle, digita]iza c copia; impressão e cópia dup]ex(frente e verso
automático); Impressora - Tecnologia de impressão: Jato dc tinta Heat-Frei
MicroPiezo - Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, Tamanhos
de papel suportados - Padrão: A4, Carta, Ofício(215.9 x 355.6mm), Mexido
OHlcio (215.9 x 340.4mm), Oficio 9 (214.9 x 315 mm), I''óleo (215.9 x 330.2
mm), Executivo, Meia carta, A6 - Foto: 10 x 15 cm(4 x 6 in), 16:9 widc
(102 x 181 nlm), 13 x 18 cm (5 x 7 in) - Envelopes: #10 - DeHtnido pelo
Usuário: 54 x 86 to 215.9 x 1200 mm . Scanner - Tipo dc scanner: Base
plana com sensor de linhas CIS colorido - Resolução máxima do scanncr:
600 x 1200 dpi - Prof\indidade máxima do scanner: 48-bit interna(24-bit
externa) - Área de esçaneainento: 21.6 x 29.7 cm Velocidade máxima de
cscaneamento: ll segundos por página em preto e 32 segundos por página
em cores(200 dpi) Cópia - Tamanho das cópias: A4/ Oficio l kit de garrafas
originais Epson T544 (Preto, Ciano, Magcnta c Amarelo) Cabo de
alimentação - Cabo USB - CD dc instalação e Softw'ares Epson - Guia de
instalação rápida. t-JSB 2.0 de alta $elocidadc
Requisitos dc sistema- Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente
(32bit, 64bit) - Windou s ferver 2003 (SP2) ou mais recente - Mac OS X
l0.5.8 ou mais recente - Mac OS ll ou mais recente. E prazo de 12 meses de
garantia. Produto(EQUIP.\h'LENTO), mais ou menos com essas mesmas
especificações e valores.

tJND

17 UND IOt

18
suporte para CPU G Estabilizador em MDP 15min. Com rodinhas para
facilitar a movimentação no chão. Resistelate suporte até 25kg. Medidas l UND
23X45X43cna

03

Tianguá, 01 de Junho de 2Q22

Kicií.&ÁitÀGÃO FtlnASnES
SF:CRETÁRIA DE TURISNIO
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ES'l'UDO PRELINllNAR SIA'lPLIFICADo DE CONTRATAÇ \O

Prefeitura Municipal de Tianguá
Secretaria Mt.naicipalde Meio Ainbicntc c Turismo

1. 0B.JETO

Aquisição de nlatcrial pcmlanente para atender as necessidades da Secretaria de Turismo do Nlunicípio
dc 'l'ianguá

2. .JIISTIFICATIVA P/\RA A COh'TRATAÇAO
Faz-se necessário a aquisição dc equipamentos e material pertnanente, para instalação da Secretaria de
turismo do \município, adequando- se as necessidades dos servidores no ambiente de trabalho.

3. EXISTE ALGA;N.ÍA EXTGENCIA ESPECIFICA EXI PARTIClILAR A RESPEITO nr
DOCIJNIENTAÇAO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORNIA l,EGAL E
EFICIEN 'l' [ ?

NÃO X

SIM

3.1. CASO EXISTA ALGUNIA EXIGENCIA ESPECIFICA EN'l PARTICt.ALAR A REGI'EITO l)E
DoCUNIENTAÇÃO PARA ASSE(;USAR o SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA LEGAL. E
EFICIENTE, QIJAL oU QUAIS SERIANI'?

Não há obser\ ações para o presente processo

4. JUSTIFICATIVA DA REFERÊNCIA DAS QUA\TIDAnES A FERE)I I.]CITAnAS

Quantidade equivalente a equivalente a necessidade da Secretaria por indeterminado

5. EXISTE ALGU)IA OBSERVAÇÃO QUAL'I'O
ITENS A SEREM,'ILICITADOS.
Entregar os itens contidos nesta solicitação na secretaria do Turismo do Município de Tiangt,iá, no prazo
] ser combinado cona o fornecedor.

A FORA.IA E PRAZO DE ENTlil:GA l)OS

6. EXISTE AL(;LAIA OBSERVAÇÃO ESPECII'ICA QUANTO A FORAIS DE PAGAS'lENTo
DOS ITENS LICITADOS?

Não há observações para o presente processo
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7. o PAGANIENTO SERÁ EFETUADO COB'I QUAL/QUAIS FONTES DE RECURSO?

LIL hECIJRSO PRÓPRIO L DECURSO ESTADIJAL.J RECURSO FEDERAL

8. EXISTE ALGUNIA EXIGENCIA ESPECIF]CA Q]IANTO AS OBRIGAÇOES A SERENA
EXECUTADAS PELA CONTRATADA oU PELA CONTRATANTE QUE DEVENICONS'I'AR
No CONTRATO, QUAL./ QUAIS SERIANI'?

Não há observações para o presente processo

9. 1:XISTO F'loCAL/GERENTE DE CONTRATO DEVIDAMENI'E NoN{EADO PARA
FISCALIZAR O CUNIPRl\'LENTO Do INSTRUI''LENTO CoNTRATtJAI,, DEVIDAS''IENTF:
NONIEADO ATliAVÊS DE ATOPORTAR]A DE DESIGN.4ÇÀO?

Cailülo (.'testa de Souza Portador dn CPF: 047.187.343-80 Pontarias dc Designação N' 01 dc 31 de
Maio 2022 -- Fiscalde contrato da Secretaria Municipaldc Turismo de Tianguá -- Ce.

Declaramos para os devidos fins, a viabilidade pàrà"realização dos procedimentos a 6lm de se obter a
contratação para o presente objeto, conforme este cstudo preliminar símplilicado.

REPONSAVÉI, PELA Ei,Anos.Acho

CAX'SILO COSTA DE S(yUZA
FISCAL DE CONTRATO

SECRETARIA DE TURISX'TO

1) 1: ACoRDo

,é2 /⑧
KEILA(JiíliAGÀO FEltNANDES
SECRETARIA DE TURISN'lO
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[i; PiiOCESSO

SECRE'l'Alisa
013.]'ETO :

[] Tenho de Ref'erência
[] Pro.loto Básico

Secretário Municipal

CONTROLADoRIA

OBSERVAÇÕES

Assinatura Pret'eira

AUTORIZAçF\O Tianguá, f'

Assinatura do Responsável

Assinatura do Responsável

Tianguá

COLETE l)E PREÇOS

Assinatura Prof'cita Tianguá,.4UTORIZAÇAO

OBSERVAÇÕES:

Assinatura do Responsável Pela Colcta de Preço

]'ianguâ,
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LICITAÇÃO

AUToR]7.AÇAO Assinatura PrelbiLa lianEuá,

OBSERVAÇOES

Asse'q ATURA oo lil:spoNsÁv Ei ( PRESll)EN rt ot; PREGOEIRO)

lianguá

S ETU R


