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CONVITE Nº 08/2017 

 
  

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ 
Comissão Permanente de Licitação 

Rua Dr. Luiz Antonio Garcia da Silveira, 16 – Centro/Piraí/RJ 
Telefone: (24) 2411-9500 

 
 

MODALIDADE: Convite nº08/2017 
PROCESSO Nº: 000485/2017 
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 01.031.0001.1300 
NATUREZA DE DESPESA:449052-19 
TIPO: Menor Preço Global 
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática, conforme Anexo I. 
DATA: 25/07/2017 
HORÁRIO: 09h 
ENDEREÇO: Câmara Municipal de Piraí 
Rua Dr. Luiz Antonio Garcia da Silveira, 16 – Centro- Piraí/RJ. 
 
 
 A Câmara Municipal de Piraí, torna público, para conhecimento das 
empresas interessadas, a abertura da Licitação, modalidade CONVITE, na data, horário 
e local indicados acima, que será regida com observância da Lei 8666/93, com suas 
alterações posteriores. 
 
 
OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de equipamentos de informática, conforme Anexo I. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
2.1 – Poderão participar desta licitação empresas legalmente estabelecida, 
especializadas no ramo e que satisfaçam as condições deste Convite, convidadas, 
cadastradas ou não, que manifestarem interesse, até 24 (vinte e quatro) horas antes da 
data designada para a entrega dos envelopes. 
 
2.2 – Não serão admitidos na licitação às empresas suspensas do direito de licitar, no 
prazo e nas condições do impedimento e as declaradas inidôneas pela Administração 
Direta ou Indireta Federal, Estadual ou Municipal. 
 
2.3 – Durante o processo licitatório, as empresas poderão ser representadas por 
procuradores, desde que apresentem o respectivo instrumento de mandato, com firma 
reconhecida, até a data designada para abertura dos envelopes. 
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3. CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
 
3.1. Qualquer manifestação nesta Licitação condiciona-se à apresentação, pelo 
representante da licitante, de seu RG e instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida. Em sendo sócio da empresa, deverá 
apresentar cópia do Contrato Social e do RG. 
 
3.2. As propostas deverão ser apresentadas em 02 (dois) envelopes distintos, um deles 
contendo a “Documentação de Habilitação” e o outro a “Proposta Comercial” 
(ambos devidamente lacrados). 
 
4. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE “A” 
 
4.1. Para habilitação, serão exigidas algumas documentações de acordo com os artigos 
27 a 32 da Lei 8.666/93: 
 
HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
I) Registro Comercial, no caso de empresário individual. 
II) Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedade empresária, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, devidamente 
registrados. 

II.I) Os documentos deste item deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 
III) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício. 
 
REGULARIDADE FISCAL: 
 
I) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da 
Fazenda; 
II) prova de inscrição nos cadastros de contribuinte estadual e/ou municipal da sede da 
licitante; 
III) prova de quitação para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da 
certidão 
expedida  pela Secretaria da Receita Federal; 
IV) prova de quitação para com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação de 
certidão expedida pelo órgão fazendário competente; 
V) prova de quitação para com a Fazenda Municipal do local da sua sede, mediante a 
apresentação de certidão expedida pelo órgão fazendário competente; 
VI) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela CEF; 
VII) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho. 
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4.2. DECLARAÇÕES: 
 
I) Declaração, assinada por quem de direito, por parte da licitante, que não emprega 
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de 
dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos, conforme disposições contidas na Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
regulamentada pelo Decreto n. 4.358, de 05 de setembro de 2002. 
 

4.3. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 
responsável pelo Setor de Cadastro da Câmara Municipal de Piraí (salvo as pessoas que 
já possuírem cadastro). 
 
4.4. Os documentos de habilitação deverão estar acondicionados em um único envelope 
lacrado, contento em sua parte externa, além da razão social da proponente, os dizeres: 
 
RAZÃO SOCIAL: 
CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ 
ATT: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CONVITE N°08/2017 
DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “A” 
 
 
5. PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “B” 
 
5.1.  A “Proposta Comercial” deverá estar devidamente datada e assinada pelos 
representantes legais das licitantes, devendo constar o preço unitário e global de cada 
item, em moeda correspondente nacional com todos os impostos, taxas, ou quaisquer 
outros ônus quer federais, estaduais ou municipais, incluídos, inclusive o frete. 
 
5.2. Não serão consideradas as propostas que contenham rasuras ou emendas que 
dificultem ou impossibilitem sua compreensão. 
 
5.3.  Na hipótese de divergências entre os preços unitários e os totais de cada item, 
prevalecerão os primeiros. 
 
5.4. Todas as propostas apresentadas nesta licitação terão automaticamente, validade 
mínima de 30 (trinta) dias a contar da data marcada para a sua abertura. 
 
5.5. Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 
superveniente aceito pela Comissão. 
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5.6. Caso todos os licitantes sejam inabilitados, deverá a Administração conceder a elas 
o prazo previsto no art. 48 §3°, da Lei 8666/93. 
 
5.7. A proposta comercial deverá estar acondicionada em um único envelope lacrado, 
contendo em sua parte externa, além da razão social da proponente, os dizeres: 
 
RAZÃO SOCIAL: 
CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ 
ATT: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CONVITE N°08/2017 
DOCUMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “B” 
 
6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
 
A presente licitação será processada e julgada com observância do seguinte 
procedimento: 
 
6.1. As propostas que não atenderem as condições desta licitação, que oferecerem 
vantagens não previstas ou contiverem preços excessivos ou manifestadamente 
inexequíveis serão desclassificadas. 
 
6.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se dará por sorteio, 
na mesma sessão de julgamento, e se processará de forma que se apresentar mais 
prática, a exclusivo critério da C.P.L. decidida por maioria dos votos da totalidade de 
seus membros. 
 
6.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá ser assessorada tecnicamente, 
cabendo aos assessores emitir parecer quando solicitados pela Comissão. 
 
7. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
Uma vez adjudicada e homologada a licitação, será emitida nota (as) de empenho de 
despesa em favor da adjudicatária e, em seguida autorizado o serviço. 
 
8.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/FORNECIMENTO 
 
8.1. O  objeto desta licitação será recebido e aceito após sumária inspeção realizada 
pela unidade administrativa requisitante do mesmo, podendo ser rejeitado caso 
desatenda as especificações exigidas. 
 
8.2. A entrega será de 20(vinte) dias após a emissão da nota de empenho. 
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8.3. Local: Câmara Municipal de Piraí, no horário das 9h às 17h, de segunda à sexta-
feira. 
 
8.4. Por atraso fica o prestador sujeito a multa diária de 0,1% (um décimo por cento), 
calculada sobre o total do objeto, aplicada a partir do primeiro dia após o prazo 
estabelecido para a entrega. 
 
8.5. Transcorridos o prazo estabelecido para a entrega, poderá a Câmara cancelar o 
pedido, sem prejuízo, do direito de cobrança da multa devida e demais sanções previstas 
na Lei nº8. 666/93. 
 
9.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
 O pagamento será efetuado na Tesouraria da Câmara Municipal de Piraí, em moeda 
corrente do País, através de crédito em conta bancária do contratado, em até 10 (dez) 
dias úteis, após o recebimento da Nota Fiscal e aceitação do produto.  
 
10.  RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 
10.1.  Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberá recurso, na forma e 
prazos previstos no Art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 
10.2.  Os recursos contra o julgamento das propostas terão efeito suspensivo e deverão 
ser interpostos no prazo de 02 (dois) dias úteis da lavratura da ata, sendo dirigidos ao 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, por intermédio da C.P.L., a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, a ser proferida em 05 (cinco) dias úteis do seu recebimento. 
 
10.3. Para contagem do prazo de interposição de recursos, será considerado como o dia 
inicial o seguinte ao da lavratura da ata. 
 
10.4. Decididos os recursos interpostos, o resultado da licitação será encaminhado para 
autoridade superior. 
 
10.5. O objeto da presente licitação será adjudicado à vencedora tão logo o 
procedimento seja homologado pelo Presidente da CMP. 
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Integram o presente edital, os seguintes anexos: 
• Anexo I – Descrição dos Equipamentos;  
• Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
• Anexo III - Modelo de declaração de inexistência de menores no trabalho e 

empregos da licitante; 
• Anexo IV – Modelo de proposta de preços 
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11.1. Informações complementares poderão ser obtidas no endereço indicado para 
recebimento das propostas, entre 09:00 e 17:00 horas ou pelo telefone nº (0xx24) 2411-
9500. 
 
11.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar omissões ou erros meramente 
formais verificados na documentação e nas propostas, desde que não sejam infringidos 
os princípios da vinculação a Instruções Gerais e da igualdade. 
 
11.3 – O Valor máximo total é de R$78.436,33 (setenta e oito mil, quatrocentos e 
trinta e seis reais e trinta e três centavos). 
 
 
 
 
 
   Piraí, 17 de julho de 2017. 
 
 
 
 
 
   COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ANEXO I 
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 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
 
 

MICROCOMPUTADORES 
QUANTIDADE: 07 

 
 
CONFIGURAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRABALHO  
 
GABINETE: 
DESKTOP 
Possuir sensor de abertura do chassi, que informa ao software de gerenciamento a 
ocorrência do evento, com alerta através de protocolo de comunicação padrão, ao 
administrador de rede. 
Possuir local apropriado, também já desenvolvido no projeto original do equipamento, para 
colocação de lacres, cadeados mecânicos ou eletrônicos pelo setor responsável. 
PROCESSADOR: 
7ª geração do Processador Intel® Core™ i5-7400 (3.0 GHz expansível até 3.5 GHz, Cache 
de 6MB) 
Etiqueta do processador Intel® Core™ i5 
BIOS: 
Do próprio fabricante do equipamento, flash memory, Plug-and-play 
CONECTORES PCI: 
01 (um) slot PCI Express x16 (gráfico) 
 
CONEXÕES EXTERNAS DO CHASSI: 
Frontais 
2 Portas USB 3.0 
1 Conector para fones de ouvido 
1 1 Conector para fones de ouvido e microfone (UAJ) 
1 Leitor de cartão de mídia integrado 5 em 1 
Traseiras 
4 Portas USB 2.0 
1 Porta HDMI 
1 Porta VGA 
1 Porta de entrada de linha 
1 Porta de saída de linha 
1 Conector para microfone 
1 Porta de rede RJ-45 (Ethernet 10/100/1000)  
1 Conector para cabo de alimentação 
Conectores de áudio compatíveis com som surround 5.1 
LEITOR DE CARTÃO DE MÍDIA 
Leitor de cartão de mídia integrado 5 em 1 
(SD, SDXC, SDHC, MMC, MMC+)  
 
 
 
 
SLOTS: 
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Expansão de slots 

Slots de memória: 2 DIMM  
Expansibilidade máxima de memória: 16GB DDR3 1600MHz (2x8GB)  
Slots de HD: 1 (1x3,5”) para unidades de disco rígido SATA (inclui híbridas) 
Expansibilidade máxima de HD: 2TB 
Expansibilidade PCIe: 1x16 e 1x1 
 
CHASSI: 
Chipset  
Intel® H101  
Alimentação 
Fonte de alimentação de 220 watts 
100 - 240 Volts AC - Bivolt 
Frequência de 50-60Hz 
Corrente máxima de entrada: 6A/3A - PFC com 65% de eficiência e compatível com 
“Energy Star 6.1”. 
Formato  
Formato pequeno (SFF) 
Cor  
Parte frontal, laterais e superior preta 
Parte traseira, base e suporte com acabamento cromado prata 
 
DIMENSÕES: 
290 mm x 92,6 mm x 292 mm/11,42" x 3,65" x 11,5" 
Peso inicial 
3,92 kg/8,64 lb 
 
WIRELESS: Driver Dell Dual-Band Wireless 
DRIVER WIRELESS: Software Driver 
SISTEMA OPERACIONAL:  Windows® 7 ou 10 Professional  pré-instalado 64 Bits em 
Português, com mídia e licenças de  uso 
Opções de recuperação do sistema operacional: Mídia de recuperação de sistema 
operacional INCLUSA 
 
MEMÓRIA: 
8 GB, DDR4, 2400 MHz 
PLACA DE VÍDEO: 
Placa de vídeo Intel® HD Graphics 630 com memória gráfica compartilhada 
DISCO RÍGIDO: 
Disco Rígido (HD) de 1 TB (7200 RPM) 
UNIDADE ÓPTICA: 
Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW) 
SATA 16x Software PowerDVD 
SOFTWARE DO DRIVE ÓPTICO: Cyberlink Media Suite Essentials 
 
 
 
RECURSO DE CD E DVD com drivers para reinstalação 
HARDWARE DE SEGURANÇA  
Opção de interruptor de intrusão de Chassi 
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APLICATIVOS: 
Office Home & Business 2016 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook) 
MONITOR: 
Monitor de 18,5 polegadas widescreen 
INTERFACE DE REDE  
LAN 10/100/1000 mpb integrada, com recurso de suporte a “WOL” e “PXE”   
TECLADO: 
Kit Teclado Multimidia e Mouse , padrão ABNT 2 Português 
ALTO-FALANTES: 
Alto-Falantes Estéreo USB    

    ÁUDIO: 
ADI High Definition integrada de alta definição com 02 canais e resolução de 16,20 e 24     
bits. 
DIMENSÕES  
Altura: 29.31 cm (11.54" ) | Largura: 9.26 cm (3,65") | Profundidade: 31.45 cm (12.38")  
Peso inicial: 4.4 Kg (9.7 lb) 
 
GERENCIAMENTO: 
Do próprio fabricante, com recursos de: 
Monitoramente, gerenciamento, e diagnóstico remoto de hardware e software. 
Padrão de mercado compatível com 74S ASF 2.0 
Alerta de abertura de gabinete e alterações de configuração do equipamento, mesmo com 
o micro desligado. 
CERTIFICAÇÕES DE SEGURANÇA AMBIENTAIS: 
Energy Star 6.1 
FCC, CSA, IEC 60950, UL 60950. 
EPEAT Gold 
TCO 05 
Guia regulamentar e ambiental/de segurança 
CABO DE ALIMENTAÇÃO BRASIL 
SEGURANÇA: 
Software de Backup e Recuperação. 
“Quick Store” – CD com configuração original para restauração automática do sistema. 
SUPORTE DO FABRICANTE: 
Possuir estrutura completa de suporte e atendimento técnico instalado no Brasil, com 
abertura de chamado através do 0800 e site na internet para atualização de “drivers” e 
recursos. 
 
GARANTIA: 1 ano ProSupport, Suporte 24 horas, 7 dias por semana. 
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IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA  

QUANTIDADE: 04 
 

 
Tipo de impressora 
- Laser 
Imprime Frente e Verso  
- Sim 
Sistema de Impressão  
- Monocromática 
Conexões – REDE CABEADA E WIFI  
- USB, Ethernet, Wireless 
Wireless  
- Sim 
Velocidade em preto  
- 32 ppm 
Resolução máxima em preto  
- 2400 x 600 dpi 
Consumo  
- 58W 
Ciclo mensal de trabalho  
- 10.000 
Capacidade da bandeja  
- 50 folhas 
Tipo do Papel para Impressão  
- Papel comum, reciclado, bond, etiquetas e envelopes 
Sistema Operacional 
- Windows 8, Windows 7, Windows Vista, XP Home, XP Professional, XP x64, Server 2003, 
Server 2003 x64 Edition, Server 2008, Server 2008 R2 Mac v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x 
Requisitos do Sistema  
- Windows XP: 256MB, Windows Vista, Windows 7 (32bit), Windows 8 (32 bit): 1 GB, 
Windows 7 (64bit), Windows (64 bit): 2GB, Mac OS X v10.6.8, OS X v10.7, OS v10.8.x: 2 GB 
Cor da impressora 
- Preto 
Conteúdo  
- Toner incial para 700 páginas  
- Cilindro (12.000 páginas), CD-Rom 
Voltagem  
- 110V 
Dimensões aproximadas do produto (cm)  
- AxLxP 18,3x36,6x36,1cm 
Garantia do Fornecedor 01ano 
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NOBREAK 1300 VA 
QUANTIDADE: 08 

 
CARACTERÍSTICAS 
 
Modelos bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ 
Filtro de linha. 
-Interativo - regulação on-line;  
-Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação;  
-Filtro de linha interno;  
-Microprocessador: RISC de alta velocidade com memória flash. Integra diversas funções 
periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico;  
-Função TRUE RMS: analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a 
atuação precisa do equipamento. Indicada para todos os tipos de rede, principalmente 
para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica;  
-Autoteste: ao ser ligado o nobreak testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias;  
-Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída;  
-Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito 
baixos de carga;  
-Recarga automática das baterias em 4 estágios: recarrega as baterias mesmo com o 
nobreak desligado;  
-Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);  
-Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM - controle de largura e 
amplitude;  
-DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica;  
-Circuito desmagnetizador;  
-Porta fusível externo com unidade reserva;  
-Botão multifunção: liga/desliga (com pausa de segurança), função mute (que inibe o 
alarme sonoro) e botão embutido e iluminado, que evita o desligamento acidental;  
-Led bicolor no painel frontal: indica as condições (status) do nobreak, como: modo rede, 
modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc;  
-Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de 
vida útil da bateria, sobretensão e sobrepotência;  
-Botão multifunção: liga/desliga (com pausa de segurança), função mute (que inibe o 
alarme sonoro) e botão embutido e iluminado, que evita o desligamento acidental.  
 
PROTEÇÃO 
Curto-circuito no inversor.  
Surtos de tensão entre fase e neutro.  
Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em 
modo bateria.  
Sobreaquecimento no transformador.  
Potência excedida com alarme e posterior desligamento.  
Descargas elétricas na linha telefônica (previne queima de modem, multifuncionais e fax) 
Descarga total das baterias. 
 
GARANTIA 
01 ano 
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SCANNER  
QUANTIDADE: 01 

 
 

SCANNER , 40PPM, DUPLEX 

Scanners para Pequenos e Médios Escritórios 
 
DESCRIÇÃO 
Configuração recomendada para o PC 
- INTEL CORE 2 Duo E8200, de 2,66 GHx e 4 GB de RAM 
Processamento de imagens 
- Roda no computador do usuário 
Tamanho máximo dos documentos 
- 215 mm x 355,6 mm (8,5 pol x 14 pol); Modo de documentos longos: até 3 metros (118 
pol) 
Tamanho mínimo do documento 
- 63,5 mm x 65 mm (2,5 pol x 2,56 pol); Largura mínima: 50,8 mm (2 pol) quando centrado 
usando guias visuais 
Espessura e gramatura do papel 
- Papel de 34–413 g/m2 (9 a 110 lb.) 
Alimentador 
- Até 75 folhas (20 lb./80 g/m2). Processa documentos de pequena dimensão, tais como 
cartões de identificação, cartões rígidos com efeito de alto-relevo e cartões de seguros. 
Detecção de documento 
- Detecção de multialimentação ultrassônica; Proteção inteligente de documento 
Conectividade 
- Compatível com USB 2.0 de alta velocidade, USB 3.0 
Pacote de software 
- Totalmente compatível com o software e programa de Captura  
Pacote de software do WINDOWS: drivers TWAIN, ISIS, WIA; Smart Touch; Software 
fornecido MAC: NEWSOFT PRESTO PAGEMANAGER; NEWSOFT PRESTO BizCard XPRESS; 
driver TWAIN1  
Leitura de códigos de barras 
- Um por folha: Interleaved 2 de 5, Code 3 de 9, Code 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, 
EAN-8, PDF417 
Formatos de arquivos de saída 
- TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável, PNG numa ou várias folhas 
Resolução óptica 
- 600 dpi 
Resolução de saída 
- 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi  
Volume diário recomendado 
- Até 5.000 folhas por dia 
Velocidades de produção (retrato, tamanho carta/A4, preto e branco, tons de cinza, 
cores) 
- Até 40 ppm a 200 ppp e 300 ppp 
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Iluminação 
- LED duplo 
Sensor de imagem 
- Scanner CIS baseado em CMOS 
Recursos de geração de imagens 
- Digitalização Perfect Page; Corte fixo; Corte relativo; Auto-orientação multilíngue; 
Rotação ortogonal; Adicionar bordas; Remover bordas; Preenchimento de bordas 
Intelligent Image; Suavização da cor de fundo; Brilho/contraste automático; Equilíbrio 
automático de cor; Preenchimento de orifícios redondos/retangulares; Nitidez; Filtragem 
de riscos; Ajuste aprimorado da cor; Gerenciamento aprimorado da cor; Detecção 
automática da cor; Remoção de folha em branco baseada no tamanho do arquivo ou 
conteúdo; Limiar fixo; iThresholding; Remoção de ruído de pixel isolado; Remoção de 
ruído de regra da maioria; Remoção de meio-tom; Eliminação eletrônica de cor (R, G ou B); 
Eliminação predominante de cor (1); Eliminação múltipla de cor (até cinco); Dual Stream; 
Compressão (Grupo 4, JPEG); Mescla de imagens 
Formatos de arquivos de saída 
Gere arquivos editáveis no Word através de OCR 
Digitalize em PDF e PDF Pesquisável, JPEG, RTF, BMP e TIFF 
Compactação avançada para gerar arquivos de tamanho reduzido 
Painel de controle do operador 
- Visor LCD gráfico a cores de quatro linhas, com quatro botões de controle do operador 
Consumo de energia 
- Modo desligado/Em espera/Suspensão: <0,5 watts; Em operação: <21 watts; Ocioso: <14 
watts 
Fatores ambientais 
- Scanners com qualificação ENERGY STAR; Temperatura durante a operação: 15-35° C 
(59-95° F) Umidade durante a operação: 15% a 80% UR 
Ruído acústico (nível de pressão do som na posição do operador) 
- Modo desligado ou pronto: <20 dB(A) 
Digitalização 
- <50 dB(A) 
Requisitos elétricos 
- 100-240 V (Internacional); 50-60 Hz 
Dimensões 
- Altura: 246 mm (9,7 pol); Largura: 330 mm (13 pol); Profundidade: 162 mm (6,3 pol); 
Peso: 3,2 kg (7 lb.) 
Sistemas operacionais suportados 
WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits) 
WINDOWS 8 e 8.1 (32 e 64 bits) 
WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits) 
WINDOWS VISTA SP1 (32 bits e 64 bits) 
WINDOWS SERVER 2008 (64 bits) e SERVER 2012 (64 bits) 
LINUX UBUNTU 12.04 
MAC OS v. 10.8 Mountain Lion, 10.9 Mavericks ou 10.10 Yosemite 
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MESA DIGITALIZADORA A3 

QUANTIDADE: 01 
 

 
COMPATIVEL COM SCANNER CONFIGURADO NESTE ANEXO. 

Capturar imagens de alta qualidade. 

- Tratamento de imagens  Perfect 
Recursos do software de captura Smart Touch —digitaliza para pasta local ou da rede, e-
mail,  impressora e outras aplicações com o simples toque de um botão 
- Criar arquivos no formato DOC, XLS, TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e formatos de PDF 
Pesquisável 
sem limites 
- Compactação avançada para gerar arquivos de tamanho reduzido 
- Digitalize em PDF e PDF Pesquisável, JPEG, RTF, BMP e TIFF 
- Gere arquivos editáveis no Word através de OCR 
- Compatível com drivers TWAIN e ISIS (também compatível com Linux para alguns 
modelos) 
▪ Resolução óptica 
▪ 600 dpi 
 
RESOLUÇÕES DE SAÍDA (DEPENDENDO DO SCANNER USADO COM A MESA 
DIGITALIZADORA    MODULAR) 
▪ 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 e 1200 dpi 
 
Tamanho máximo dos documentos 
▪ 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol) 
 
Altura x largura x comprimento 
▪ 159 x 438 x 711 mm 
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SWITCH 
QUANTIDADE: 03 

 
  

 

Fast Ethernet 
• Tecnologia de transmissão Fast Ethernet 10/100Mbps  
Portas 
• 8 portas Fast Ethernet LAN para conexões com fio 
  
Sensor de Velocidade da rede 
• Identificação automática  a 10 ou 100Mbps ajustando-se automaticamente a velocidade e 
otimizando o desempenho 
  
Tabela de endereços MAC 
• Capacidade para até 2.000 endereços MAC 
 

Tipo Plug & Play 
  
Auto-negociação 
• Taxa de transmissão suportada, seja em half ou full duplex 
  
Auto MDI/MDIX Crossover 
• Detecção de MDI/MDIX 
 
Capacidade de comutação de 1.6Gbps 
  
Arquitetura non-blocking/wire-speed 
  
Capacidade de comutação (Store-and-Forward) 
  
Tecnologia  
Redução de consumo de energia das portas que estão inativas com dispositivos desligados. 
Não se aplicando a dispositivos no modo standby. 
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IMPRESSORA DE ETIQUETA PROFISSIONAL 
QUANTIDADE: 01 

 
Impressora de etiquetas profissional com tecnologia térmica direta, com função para 
Conectar e Etiquetar 
Visor   
- Lâmpada do Editor Lite (verde), lâmpada de STATUS (verde, laranja, vermelho) 

 
Cor  Branco / Preto 
Velocidade Máx. de Impressão   
- 93 etiquetas por minutos 
Largura Máx. da Fita (mm)   
- 62 mm 
Comprimento Mín. de Impressão   
- 12,7 mm 
Comprimento Máx. da Etiqueta   
- 1 m 
Resolução Máxima (dpi)   
- 300 x 600 dpi 
Estilos de Fontes   
- True Type 
Memória   
- N/D 
Impressão Espelho   
- Sim 
Impressão Vertical   
- Sim 
Girar Impressão   
- Sim 
Impressão da Data/Hora   
- Sim - Gerado pelo PC 
Código de Barras2D   
- CODE 39, CODE 128, UCC/EAN128 (GS1 - 128), ITF (I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, 
UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2, (EAN13 AddOn2), ISBN-5, (EA13AddOn5), Laser Barcorde, 
POSTNET, RSS (RSS 14 Standard, RSS 14 Struncated, RSS Stacked Omnim, RSS Limited, RSS 
Expanded, RSS Expanded Staced), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR Code (Model 1, 
Model 2, Micro), DataMatrix (ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode (Model 2, Model 3, 
Model4, Model5) 
Softwares:  Para Windows e Mac 
Sistema Operacional   
- Windows XP, Windows Vista , Windows 7, Mac OS X 10.4.11 - 10,7 Linux 
Cabo USB, Cabo de alimentação 
Dimensões da estrutura   
- 12.7 x 22.9 x 15.2 
Fonte de Alimentação   
- CA 120V 60Hz 1,7A 
Garantia   
01 ano 
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ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
A  
CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ 
CONVITE  Nº 08/2017  
 
 
 
 
 
Pela presente fica credenciado o Sr.(a) ______________________________, inscrito no CPF sob 
o n. ____________, portador(a) da carteira de identidade nº _____________, expedida 
por____________________,para representar a empresa 
________________________________________ no procedimento licitatório acima epigrafado, 
rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar impugnação à 
recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim praticar todo e 
qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da outorgante no 
procedimento licitatório em referência.  
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
[Identificação e assinatura do outorgante com firma reconhecida] 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENORES 

 
 
 
A  
CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ 
CONVITE  Nº 08/2017  
 
 
 
 
Com vistas à participação no Convite acima epígrafado e, para todos fins de direito, 
declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional menores de dezoito anos 
executando trabalho no período noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos de idade, consoante art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição da República.  
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração.  
 
 
 
 

___________________, __ de ______ de 2017. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Nome da Empresa 

CNPJ: 
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ANEXO IV - MODELO PROPOSTA COMERCIAL  

 

 

________,____ de ______________de 2017.  
  

 
À  

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ  

Rua Dr. Luiz Antonio Garcia Da Silveira, 16  Centro - Piraí - RJ 
  

Ref.: Convite nº08/2017  

   

Prezados Senhores,  

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas., nossa proposta comercial relativa ao 
convite em epígrafe, conforme  AnexoI:  

 
Item Descrição Qtd Vr. Unitário Vr. Total 

1 Microcomputador ... 07   
2 Impressora Laser Monocromática ... 04   
3 NoBreak 1300 VA ... 08   
4 Scanner ... 01   
5 Mesa Digitalizadora A3... 01   

6 Switch... 03   
7 Impressora de Etiqueta Profissional ... 01   

TOTAL GERAL  
  

1) Nos preços fixados, estão incluídas todas as despesas necessárias à plena execução do 
fornecimento dos produtos, com todos os custos de: mão de obra, materiais e equipamentos, 
impostos, taxas, e quaisquer outros ônus federais, estaduais ou municipais, incluídos, bem 
como lucro, considerando-se as condições de fornecimento e pagamento.  

2) Prazo de entrega: de 20 (vinte) dias após a emissão da nota de empenho. 
  

3) Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias a partir da data de 
abertura da proposta.   
 
 

Atenciosamente, 

 

 

___________________________________________ 

Assinar / carimbo CNPJ 
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