
⑤' Prehitura de ar SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS - SEFIN

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS ] 54/2022

O Município de Tianguã. através do Selar de Compras, Cotação de Preços e Cadastro de
Prestadores de Serviços e Fomewdores Ofna público para çolüeçimeREO de interessados, que es alá
recebendo, em até 05(cinco) dias a partir desta publicação, cotações de preços para Aquisição de
relógios de ponto eletrânico, com leitor biométrico e de código de barras, bem como a
aquisição de bobina de papel térmico para relógio de ponto para registro de frequência dos
sewidores da Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte, incluindo seus componentes
como fontes de alimentação e baterias, com instalação na respectiva ASTT. Tiaaguá-CE, 02 de
Agosto de 2022. JoeÍsoa }üax da Sirva Amaram -- Eacafregado do Setoí de Compras.

MODELO DE PROPOSTA A SER APRESENTADA

PAPEL TIMBRAM)O DA EMPRESA(a proposta de preços deverá vir com o papeltimbrado da empresa)

A PREFEITURA MUNIC»AL DE TÍANGUA
Interessado; Secretaria Municipal de Finanças
Aa: Selar de Compras

Relógio Ponto com Leitor Biometria Dixit.al de no mínimo
100 funcionários, Características: Entradas e Saídas de
funcionários registradas com exatidão. l?unção de
Economia c gerencíamento de Energia. Funciona com
iinpíessão digital, senha e proximidade. Capacidade de
afnazenameBto de }G-OQO impressões digitais e acima dc
3,000.m]0 registros (capturas de digitais). Web ferver
embarcado. Tempo de leitura menor que l segundo.
Exportação de dados díreta via USB com a possibilidade
de configurações do equipamento, do empregador, do
colaborador de bíomêtrias e colcta de eventos. Possuir
sensor para garantir a impressão do comprovante de ponto
do tnabaihado{, Bivoie Aü mâticc(}ÍG/ 220 voies>.
Possuir sistema de impressão com velocidade de 68 mm/s
ou superior. Alimentação; 9 VDC. Comunicação via WIFI
e TCP/IP
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VALOR TOTAL
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EMPRESA/NOME:

CNPJ/CPF:

TELEFONE: ( ) /( ) E-MAIL:

ENI):N'
BAIRRO/LOCALIDADE:CEP:CIDADE:
ESTAI)O:



SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANCAS - SEFIN

Importa o presente orçamento no valor total de R$. por extenso (

salivares, seguros, contribuições sociais e demais despesas com pessoal e outras que possam
incidir, bem como taxa de administração, lucro etc.

Prazo de início dos serviços: 02 dias após a ordem de sewiços
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Locale data. de de 2022

Assinatura

OBS: Mais informações poderão ser obtidas ati'avos do Setor de Compras da Prefeitura
Munícipa[ de Tianguá pejo e-mai]: comurasc@tianuua.ce.aol'.br e Forte: (88) 367] -2288.

Tianguá-CE, 02 de Agosto de 2022

X DA SILVA AMARAL
Divisão de Cadastro de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Cotação de Preços
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