
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de equipamentos de informática 

(impressora, notebook e equipamentos diversos) para Secretaria Municipal de Saúde, declarando que 

estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 025/2012, bem como com as Leis 

no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos Federais no 3.697/2000, 3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega dos produtos será até 15 (quinze) dias após assinatura do contrato. 

2. A garantia dos equipamentos de informática é de .................. 

3. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

4. A proponente é uma empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte conforme Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa. 

 

Data e local. 

 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELO DE PROPOSTA 
 

Aquisição de equipamentos de informática (impressora, notebook e equipamentos diversos) para 

Secretaria Municipal de Saúde 

ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 04 Un 

IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA com função 
multifuncional (impressão, cópia, digitalização, com suporte a 
multitarefa) e qualidade de impressão de 600X600 dpi. / 1200 dpi 
efetivos. Tecnologia de impressão laser com velocidade de 
impressão 
a preto de 18 pág./min. e bandeja de entrada para 150 folhas, 
8MB de 
memória padrão, porta USB 2.0 de alta velocidade e ciclo mensal 
de 8.000 páginas  
Tamanhos de papel aceitos: Papel normal, para impressão a laser, 
envelopes, 
transparências, etiquetas, cartolina, postais / Velocidade do 
processador de 400MHz, memória de 8MB / Velocidade de 
impressão preto (normal, A4) Até 18 ppm Velocidade de 
impressão preto(normal, carta) Até 19 ppm / Scanner: Tamanho 
da digitalização no 
scanner de mesa (máximo) 216 x 297 mm Qualidade de 
digitalização preto (normal) Até 6 ppm / resolução ótica de 
digitalização: até 1200 
dpi/ Profundidade de 24bits Tamanho da digitalização no scanner 
de mesa máximo: 21.6 x 29.7cm 
Qualidade de digitalização preto normal: até 6 ppm / Função 
Copiadora: Resolução de cópia texto em preto: até 600 x 400 dpi 
Resolução de cópia gráficos e texto em cores: até 
600x400dpi/Dimensionamento da copiadora: 30 a 400%Máximo 
de 
cópias: até 99 cópia / Qualidade de impressão preto (ótima) Até 
600 x 
600 dpi (1200 dpi efetivos) / Manuseamento de papel 
standard/entrada 
Bandeja de entrada para 150 folhas Manuseamento de papel de 
standard/saída Bandeja de saída para 100 folhas com a face para 
baixo/Capacidade máxima de entrada (envelopes) Até 10 
envelopes/Sistemas operacionais compatíveis: Sistemas 
operacionais 
compatíveis: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, 
Windows®XP, Windows® Server 2003, Windows® Server 
2008, Mac OS X v 
10.4, v 10.5, v 10.6, Linux / Dimensões aproximadas do 
produto:Largura X Profundidade X Altura (470 X 322 X 369 
mm)-/ Peso 
aproximado produto: 8,5 Kg- Conectividade padrão: Porta USB 
2.0 de alta velocidade e WiFi 802.11 b/g - Velocidade de 
impressão: preto 
(Carta): até 19 ppm; preto (A4): até 18 ppm - Resolução de 
impressão: até 400 x 600 x 2 dpi (600 dpi de saída efetiva) - 
Volume mensal(ciclo de serviço): até 5.000 páginas / Deve 
possuir Conexão USB e  rede  

   



Deve possuir um estabilizador para uso exclusivo da impressora 
laser, deve possuir um adaptador de tomada para os novos 
padrões detomada, cabo de alimentação, tabuleiro de saída, toner 
original, cds de 
instalação, cabo USB para conectar no computador. Deve 
acompanhar um estabilizador para uso exclusivo da impressora 
com as seguintes 
características: Filtro de linha integrado Seis tomadas de saída 
padrão 
Nema 5-15, Entrada bivolt: 115V ou 220V Tensão de saída: 
115V.,Potência nominal: 1000VA/1000W, Freqüência nominal: 
60Hz, Faixade tensão de entrada: 94,4v a 146,2v, Sinalização 
visual: Rede normal,rede baixa crítica, rede alta crítica , Chave 
liga/desliga frontal embutida, Proteção de sobre carga, Proteção 
de tensão de saída,Proteção de sobre-temperatura, Proteção 
contra surtos de tensão, 
Porta fusível externo com uma unidade reserva, 5 estágios de  
regulação true RMS 
* 01 unid. p/Projeto “Prevenção da Violência” 
* 03 unid. p/consultórios médicos nas Unidades de Saúde 

2 05 Un 

CPU composta das seguintes características mínimas:  
- Processador com 3,10 Ghz, cachê 3 MB, 2 núcleos 4 Theads 
Motherboard  com 2slot DDR3 suporta até 8giga 
DDR31333/1066mhz, slot 1pci express x16, 2pci express x1, 
rede gigabit RTL8111E, audio  realtec 5.1 chanel, 6portas USB 
2.0, 1vga, 1DVI, 1 serial 
- 4GB de Memória Ram DDR3 1333 Mhz  
HD de 1 terabyte rotação de 7200 rpm  
- Gravador/leitor de DVD,  
- Fonte real de 500 Watts 
- 1 placa de rede on-board e 1 off-board 10/100/1000.  
Teclado e mouse óptico 
Sistema Operacional Windows Seven 32 bits original   
* 01 unid. p/Projeto “Prevenção da Violência” 
* 03 unid. p/consultórios médicos nas Unidades de Saúde  
* 01 unid. p/Secretaria de Saúde 

   

3 04 Un 

NOTEBOOK composto das seguintes características mínimas: 
- Processador clock  mínimo de  2,1 Ghz 
- 3 MB de cachê L2, processador com 2 núcleos, 4 threads 
- 4 GB de Memória  DDR3; 
- 500 GB de HD 
Gravador  Dvd-rw  
Bateria de 6 células 
-  Peso  de 2,2 Kg 
3USB, HDMI,1VGA, Bluetooth, leitor de cartão 
- Windows Seven 32 bits  original 
- Pacote Office 2010 Home and Business Original. 
* 01 Unidade p/Projeto “Prevenção da Violência” 
* 02 unid. p/consultórios médicos nas Unidades de Saúde 
* 01 unid. p/Secretaria de Saúde 

   

4 01 Un 

KIT MULTIMÍDIA, composto de Projetor e Tela Tripé Retrátil 
2,00X2,00m, com as seguintes características mínimas: 
PROJETOR  
- Tecnologia 3LCD   

   



- Brilho 2800 ANSI Lumens   
- Contraste 3000:1 
- Resolução SVGA (800 x 600)   
 - Formato de Imagem 4:3 (suporta 16:9 e 16:10) 
- Vida útil da lâmpada 4000H (5000H modo econômico)     
- Voltagem Bivolt (100-240v)   
- Alto Faltante 2W Mono 
- Tamanho da Imagem 30 a 350" 
- Vídeos Composto, S-vídeo e Componente 
- Porta USB para conexão de vídeo entre computador e projetor  
- Senha de Segurança 
- Barra de segurança Anti-Furto 
- Logotipo personalizado com senha 
- Função que permite ligar e desligar o projetor pelo interruptor 
de luz da sala  
- Correção de Keystone Horizontal 
- Maleta 
Garantia: 24 meses e lâmpada 90 dias 
TELA TRIPÉ RETRÁTIL 2,00X2,00m  
Tecido: 
• Vinil convencional 1.0 (acetinado branco, duplo filme black 
out) ou Multimídia 1.5 
Fixação: 
• Independente, sustentação por tripé 
Enrolamento: 
• Automático por mola, com botão esticador do tecido (tensor 
interno) 
Perfil: 
• Sextavado de alumínio de 2,5" com acabamento em pintura 
epóxi preta 
Com ajuste de Inclinação. 
* 01 Unidade p/Projeto “Prevenção da Violência” 

TOTAL GERAL  
 

Data e local.  

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 


