
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, 

projetores e quadros interativos, para uso nas Escolas Municipais de Educação Infantil, de Ensino 

Fundamental e na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, deste Município, declarando 

que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 075/2013, 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 10 (dez) dias, a contar da data do 

recebimento da requisição de mercadorias. 

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

3. 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 

Fornecimento de equipamentos de informática, projetores e quadros interativos, para uso nas 

Escolas Municipais de Educação Infantil, de Ensino Fundamental e na Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto, deste Município 

Item Qtde Unidade Descrição Marca Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 7 Unid. Computador de mesa do tipo Desktop com as seguintes 

características. Processador: 3.3 GHz de frequência, com 2 

núcleos de processamento e mínimo de 4 threads, 3M de Cache 

ou mais. Deve oferecer (no mínimo) dois segmentos de 

processamento por núcleo físico. Também devem possuir 

tecnologia de monitoramento térmico contra falhas térmicas, 

com sensor térmico digital. Salienta-se também que o 

processador deve ter tecnologia de tabelas de página estendidas 

que proporcionem aceleração de aplicativos. Além de 

inteligência proporcionada por tecnologia de tempos ociosos 

que poupa energia nesses períodos dos processadores e 

proporciona desempenho maior quando há aumento do número 

de atividades para processamento. Sistema Operacional: 

Windows 7 ou 8 Professional Original com chave de ativação 

junto à parte externa do gabinete do computador e mídia para 

reinstalação, com arquitetura 32 ou 64 bit em Português (não 

aceitando licença superior nem inferior, nem tampouco outro 

sistema operacional) sendo que o mesmo deve ser pré-instalado 

pelo fabricante. Memória RAM: 4GB, Dual Channel DDR3 de 

1600 MHz (2X2GB). Placa gráfica integrada. Fonte de 

alimentação de 250 W, ou superior, com certificação 80 Plus 

Gold.. Disco rígido: SATA de 3,5” com 500GB de 

armazenamento, 7200 rpm ou superior, leitura de 3.0 Gb/s. 

Gravador de DVD (DVD +/-RW SATA 16X). Adaptador de 

rede 10/100/1000 PCIe Gigabit pré-instalado pelo fabricante e 

com a mesma garantia do produto principal. Deve acompanhar 

DVD com drivers para reinstalação. Salienta-se também que 

todos os drivers para o sistema operacional suportado devem 

estar disponíveis para download no web-site do fabricante dos 

   



equipamentos. Deve ter no mínimo 8 portas USB 2.0 externas, 

ou superior. 1 entrada RJ-45 fêmea on-board. 1 entrada traseira 

DVI-D. 1 entrada VGA. 3 entradas traseiras de áudio: 2x Line 

in – Microfone e Auxiliar, 1x Line out – Fone de ouvido. Slots 

de Expansão: 1 PCIe x16 de meia altura e 3 PCIe x1 de meia 

altura. 4 entradas SATA internas (no mínimo). Dissipador de 

calor compatível com as características do processador e pré-

instalado pelo fabricante. Garantia: 3 anos de garantia com 

atendimento local. O fabricante também deve disponibilizar um 

número telefônico gratuito para suporte técnico e abertura de 

chamados técnicos.  Mouse: Óptico USB padrão e com botão 

de rolagem. Teclado: USB em português nos padrões ABNT. 

Deve acompanhar alto-falantes. Monitor de 18,5” widescreen. 

OBS: O monitor, o teclado e o mouse devem ser do mesmo 

fabricante e, portanto possuírem a mesma garantia do 

computador, bem como compatibilidade de hardware e software 

com o mesmo. Conformidade ambiental (etiquetas ecológicas): 

Energy Star 5.2, registrado como EPEAT, CECP, WEEE, lei de 

energia do Japão, selo ecológico da Coreia do Sul, EU RoHS, 

China RoHS. Deverão acompanhar o equipamento, no 

momento da entrega do mesmo, os manuais originais do 

fabricante em língua portuguesa. Compatibilidade comprovada 

- através de documento oficial do fabricante do equipamento ou 

Hardware Compatibility List (Lista de Compatibilidade de 

Hardware) do fabricante do sistema operacional contendo a 

respectiva URL (Uniform Resource Locator); com o sistema 

operacional descrito no detalhamento do equipamento acima. O 

equipamento deverá ser entregue com a etiqueta de 

compatibilidade do sistema operacional. Esta certificação 

deverá ser entregue ou comprovada no ato da entrega dos 

equipamentos. O gabinete do computador deve ser fechado com 

tecnologia de encaixe/desencaixe com travas, ou seja, sem a 

utilização de parafusos externos. Todos os equipamentos acima 

citados deverão vir montados dentro do gabinete do 

computador (exceto mouse, teclado e monitor) e todos os 



equipamentos devem estar em perfeito estado de 

funcionamento, ou seja, prontos para uso.   

- 4 unidades – SMECD 

- 2 unidades – Ensino Fundamental – EMEF São Pedro 

- 1 unidade – Educação Infantil – EMEI Dona Dodó 

2 3 Unid. IMPRESSORA LASER MULTITAREFAS com as seguintes 

funções: Impressão, cópia, digitalização e fax. Características 

de impressão: Velocidade de impressão mínima de: 18 ppm. 

Tempo mínimo para impressão da primeira página: 8,5 leve, 

fotográfico, liso, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, 

resistente), transparências, etiquetas, envelopes, cartão. 

Gramatura das mídias: 60 a 163 g/m². Scanner: de base plana, 

com alimentador automático de documentos. Formatos de 

arquivos digitalizados: PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, 

BMP, PNG, TIFF. Resolução de digitalização, óptica mínima: 

1200 dpi. Tamanho mínimo de digitalização (scanner de mesa): 

216 x 297 mm. Tamanho de digitalização (ADF) mínimo: 216 x 

356 mm. Velocidade de digitalização A4: ADF com velocidade 

sustentada de pelo menos 10,5 ppm para a digitalização e 12 

ppm para cópia. Capacidade do alimentador automático de 

documentos: suporte à no mínimo 35 folhas. Características 

padrão de transmissão digital: Digitalizar para USB, Digitalizar 

para pasta, Digitalizar para e-mail. Formato dos arquivos 

suportados: JPG, PDF. Copiadora: velocidade de cópia mínima: 

no modo preto: 14 ppm, no modo colorido: 14 ppm. Resolução 

mínima da cópia preta: 600 x 600 dpi. Resolução mínima da 

cópia colorida: 600 x 600 dpi. Capacidade de ampliação e 

redução de cópia de pelo menos: 25% à 400%. Especificações 

de alimentação e operação: alimentação com tensão de entrada 

de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); 

Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 

Hz (+/- 2 Hz). Consumo de energia com valores menores ou 

iguais à: 310 watts (Imprimindo), 315 watts (Cópia), 13 watts 

(Pronta), 6,4 watts (Suspensão), 0,2 watts (Desligada). Com 

selo de qualidade ENERGY STAR ®. Deve vir junto com a 

   



impressora: os cartuchos de toner coloridos na cor preta, ciano, 

magenta e amarelo, os CDs com os softwares de instalação da 

impressora, guia de instalação, informações de contato com o 

suporte autorizado, cabos se alimentação e cabo USB, suporte 

para entrada ADF. O equipamento deve ter no mínimo um ano 

de garantia incluindo troca do produto se necessário. 

- 3 unidades – SMECD 

3 2 Unid. IMPRESSORA LASER MULTITAREFAS COM AS 

SEGUINTES FUNÇÕES: impressão, cópia, digitalização e 

fax. Características de Impressão: Velocidade da impressão 

preta: mínimo de 14 ppm. Velocidade da impressão colorida: 

14ppm. Tempo de impressão da primeira página preta: mínimo 

de 18,5 segundos. Tempo de impressão da primeira página 

colorida: mínimo de 19segundos. Ciclo de serviço mensal 

mínimo de: 30.000 páginas. Tecnologia de impressão: Laser. 

Qualidade da impressão preta mínima: 600 x 600 dpi. 

Qualidade da impressão colorida mínima: 600 x 600 dpi. 

Monitor LCD de 2linhas (texto). Velocidade do processador: 

600 MHz. Monitor: tela sensível ao toque de 3,5” no mínimo. 

Velocidade do processador: 750 MHz.Conectividade padrão 

mínima: 1 porta USB 2.0 de alta velocidade. 1 porta 

Ethernet 10/100Base-TX. Pronta para trabalho em rede 

(mínimo Ethernet).Sistemas operacionais compatíveis com o 

equipamento (no mínimo):Instalação completa de software 

admitida em: Microsoft® Windows®7 32 e 64 bit, Windows 

Vista® 32 e 64 bit, Windows® XP 32 bit (SP2 ou 

superior).Instalação de driver admitida em: Microsoft® 

Windows® Server 2008 32 e 64 bit, Windows® Server 2003 32 

bit (SP3 ou superior), Mac OS X v 10.5, v10.6, v10.7, Linpus 

Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (admitido com 

um pacote pré-integrado), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 

11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu 

(8.04, 8.04.1, 8.04.2,8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 

5.0.2, 5.0.3) (admitido para instalador automático), HPUX 11 e 

Solaris 8/9. Memória do equipamento: mínimo de 256 MB. 

   



Manuseio de papel: Bandeja de entrada com suporte a 150 

folhas ou mais e alimentador automático de pelo menos 35 

folhas. Bandeja de saída de papel: suporte a pelo menos 125 

folhas. Mídias suportadas: A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K; 10 x 15 

cm, cartões postais (JISsimples, JIS dupla); envelopes (DL, C5, 

B5). Tipos de mídia: Papel (comum, folheto, colorido, 

brilhante, pesado, timbrado, leve, fotográfico, liso, pré-

impresso, pré-perfurado, reciclado, resistente), transparências, 

etiquetas, envelopes, cartão. Gramatura das mídias: 60 a 163 

g/m². Scanner: de base plana, com alimentador automático de 

documentos. Formatos de arquivos digitalizados: PDF, PDF 

pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. Resolução de 

digitalização, óptica mínima: 1200 dpi. Tamanho mínimo de 

digitalização (scanner de mesa): 216 x 297 mm. Tamanho de 

digitalização (ADF) mínimo: 216 x 356 mm. Velocidade de 

digitalização A4: ADF com velocidade sustentada de pelo 

menos 10,5 ppm  para a digitalização e 12  ppm  para cópia. 

Capacidade do alimentador automático de documentos: suporte 

à no mínimo 35 folhas. Características padrão de transmissão 

digital: Digitalizar para USB, Digitalizar para pasta, Digitalizar 

para e-mail. Formato dos arquivos suportados: JPG, PDF. 

Copiadora: velocidade de cópia mínima: no modo preto: 14 

ppm, no modo colorido: 14 ppm. Resolução mínima da cópia 

preta: 600 x 600 dpi. Resolução mínima da cópia colorida: 600 

x 600 dpi. Capacidade de ampliação e redução de cópia de pelo 

menos: 25% a 400%. Especificações de alimentação e 

operação: alimentação com tensão de entrada de 110 volts: 110 

a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); Tensão de entrada de 

220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz). 

Consumo de energia com valores menores ou iguais à: 310 

watts (Imprimindo), 315 watts (Cópia), 13 watts (Pronta), 6,4 

watts (Suspensão), 0,2 watts (Desligada). Com selo de 

qualidade ENERGY STAR ®. Deve vir junto com a 

impressora: os cartuchos de toner coloridos na cor preta, ciano, 

magenta e amarelo, os CDs com os softwares de instalação da 



impressora, guia de instalação, informações de contato com o 

suporte autorizado, cabos se alimentação e cabo USB, suporte 

para entrada ADF. O equipamento deve ter no mínimo um ano 

de garantia incluindo troca do produto se necessário. 

- 2 unidades – SMECD 

4 4 Unid. TRANSFORMADOR TRAFO DE 1000 VA DE 

CAPACIDADE OU SUPERIOR, BIVOLT (115/220 V).  

Garantia de no mínimo 1 ano do fabricante com suporte para o 

Brasil. 

- 4 unidades – SMECD 

   

5 7 Unid. ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE ENERGIA COM 

POTÊNCIA de 420 VA e 5 estágios de regulação ou mais. Deve 

possuir no mínimo 4 tomadas de saída padrão NBR 

14136:2002. Tensão nominal: Bivolt automático (115/127/220 

V). Fusível de proteção. Cabo de alimentação. Chave 

liga/desliga. LEDs indicadores de: rede de entrada alta, 

estabilizado (ligado) e rede de entrada baixa. Além disso, 

garantia de 3 anos no mínimo. Deve ser resistente a impactos e 

temperaturas altas (Injetado em ABS). Possuir filtros de linha 

EMI/RFI. Varistor contra surtos de tensão. Deve também 

atender à norma NBR14373:2006. 

- 4 unidades – SMECD 

- 2 unidades – Ensino Fundamental – EMEF São Pedro 

- 1 unidade – Educação Infantil – EMEI Dona Dodó 

   

6 15 Unid. ADAPTADOR DE TOMADA COM ENTRADA PARA O 

NOVO PADRÃO DE TOMADAS de energia e saída para 

tomada padrão antigo. Deve estar em conformidade com a 

norma NBR 14136. Corrente nominal 15 A, tensão de entrada: 

127V~(1905W), tensão de saída: 220V~(3300W). Garantia de 

1 ano com o revendedor. 

- 15 unidades – SMECD 

   

7 13 Unid. PROJETOR   

- Tecnologia 3LCD 

- Conecções HDMI – 01 e Conecção USB 

   



- Brilho de 2700 ANSI Lumens 

- Resolução SVGA (800 x 600 pixels) 

- Lâmpada de alta durabilidade 

- Porta USB para conexão de vídeo 

- Ajuste de Keystone horizontal 

- Leve e portátil (apenas 2,3 Kg) 

- Distância de Projeção: De 0,88 a 10,44 m 

- Duração da Lâmpada: 

 4000 horas no modo normal 

5000 horas no modo econômico 

- Controle Remoto: Sim 

- Sistema de Cores: 16,7 Milhões 

- Resolução: SVGA (800 x 600 pixels) 

- Taxa de Contraste: 3000:1 

- Entradas: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1,Vídeo Composto (1 

RCA) x 1,S-Video (Mini DIN 4 pin) x 1 

Vídeo Componente (compartilhado com entrada VGA) x 1, 

RCA x 1 

- Saídas: Saída de áudio 

- VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1 

- Voltagem: Bivolt 

- Cabo de força 1,8 m, Cabo de computador 1,8 m, Cabo USB 

1,8 m 

Software de rede Projector Software Ver.1.00b 

Maleta de transporte 

Manual do usuário 

- Dimensões Aproximadas (AxLxP): 7,9 x 29,5 x 22,8 cm 

- Peso Líquido Aproximado: 2,3 kg 

- Garantia: 3 anos para o projetor e 90 dias para a lâmpada, 

ofertada pelo fabricante 

- 4 unidades – Ensino Fundamental – (3 EMEF Germano 

Dockhorn e 1 EMEF Francisco Sales Guimarães) 

- 7 unidades – Educação Infantil – (EMEI Santa Rita, Dona 

Dodó, São Mateus, Mundo Mágico, Tesouro das Acácias, Ceri e 

São José) 



- 2 unidades – SMECD 

8 11 Unid. TELA PARA PROJEÇÃO MULTIMÍDIA COM AS 

SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: Tecido do tipo matte 

White, com fundo preto. Largura de 1,80 mts X Altura 1,80 

mts. Estojo em alumínio, com design inovador. Pintura 

eletrostática na cor preta. Alça prática e funcional que facilite o 

transporte e o manuseio. Tripé em aço com tratamento 

anticorrosivo. Sistema de regulagem de altura que impede 

descida involuntária da tela. Garantia de 01 ano contra defeitos 

de fabricação. 

- 2 unidades – Ensino Fundamental – EMEF Germano 

Dockhorn - VERBA - FUNDEB 

- 7 unidades – Educação Infantil – (EMEI Santa Rita, Dona 

Dodó, São Mateus, Mundo Mágico, Tesouro das Acácias, Ceri e 

São José) 

- 2 unidades – SMECD – VERBA: MDE 

   

9 2 Unid. QUADRO INTERATIVO COMPOSTO POR HARDWARE 

DA LOUSA INTERATIVA E SOFTWARE DA LOUSA - 

Características da lousa interativa: Sensor com imagem em 

infravermelho, com barras refletoras; imagem de 45" a 90"; 

formato de tela retangular padrão 4:3; a superfície da lousa 

interativa  deve ser  sensível ao toque de qualquer objeto, 

permitindo o controle e uso de todas as aplicações através do 

toque da mão, dedo, ou qualquer outro dispositivo que não seja 

proprietário e não utilize baterias, pilhas e/ou componentes 

eletrônicos, ou seja, não dependendo de nenhum dispositivo 

proprietário para funcionar; possuir teclas de atalho para 

teclado e mouse virtual;  para maior facilidade de uso, a lousa 

deve conter recursos de reconhecimento de toque, com a 

seleção de funções apagador, mouse, caneta e tinta eletrônica; 

não depender  de alimentação elétrica da rede local para 

funcionar; a alimentação elétrica de vir do computador ao qual 

o quadro interativo está conectado, através da porta USB 2.0 e 

ser de baixo consumo, (acompanhar cabo USB de  no mínimo 

4,5 m); ser compatível com a conexão sem fio, por tecnologia 

   



Bluetooth; Hardware com compatibilidade com os sistemas 

operacionais Windows XP a Oito (8), MAC OSX e Linux; 

Características do Software da lousa interativa: Funcionar nas 

plataforma Windows (inclusive o XP a o Oito (8), MAC OS e 

Linux (Linux Educacional, Linux Kernel versão 2.6 e anterior, 

X Windos System versão 11 release 6 (X11R6) e anterior 

(XRender, Xinerama, Xfixes, Xau and Xdmcp); glibc 2.3. (gcc 

3.4.2) GNOME 2.80, KDE 3.3, SUSE 10, RedHat Enterprise 

Linux 4 WS, Debian 3.1 (Sarge), Ubuntu 6.06, Fedora Core 

3+); o Software deverá ser fornecido no idioma português e por 

meio de mídia tipo CDROM ou DVD-ROM; com 

licenciamento ilimitado e gratuito; os privilégios de utilização 

do software da lousa interativa devem ser disponibilizados para 

todos os professores e usuários para utilização na e/ou casa; a 

atualização deve ser gratuita e perpetua para todas as licenças; o 

Software deve ser compatível com o uso de aplicativos 

matemáticos periféricos para Windows, MAC OS e Linux 

como matemática, MAPLE, MATLAB, SCILAB e similares ou 

qualquer outro aplicativo instalado no computador; permitir a 

importação de qualquer outro aplicativo no computador; 

permitir importação de arquivos Power Point; os arquivos 

gerados pelo Software do quadro interativo devem permitir a 

gravação nos formatos: HTML, PNG, PPT, JPEG, PCX, 

BITMAP, GIP, MAC/OS, AVI, WMV, no mínimo; deve possuir 

ferramenta de gravação de todo conteúdo ministrado durante a 

aula, podendo captar áudio para posterior reprodução; deve 

disponibilizar figurar do tipo gif, figuras em movimento como 

relógio, réguas de medição de ângulos entre outros; deve 

possibilitar redimensionar e mover objetos; deve permitir 

importar e exportar imagens e arquivos; deve disponibilizar 

simulação de objetos para matemática: compasso, transferidor e 

régua com medidas; possuir o recurso de captura total ou 

parcial da tela de um programa qualquer, visando edição no 

software da lousa; possuir o recurso de salvar arquivos cujo 

formato pode ser lido em outros sistemas operacionais que 



estejam utilizando o software da lousa interativa; 

reconhecimento de escrita manual e permissão para converter 

em texto editável, e de formas, sem necessidade de treinamento 

específico; deve permitir a exibição simultânea de duas páginas 

na tela, bem como, permitir abrir vários arquivos do software 

da lousa simultaneamente; deve permitir a criação de tabelas a 

mão livre ou formatadas, no próprio software da lousa; possuir 

navegador de internet integrado e permitir a utilização de 

qualquer outro navegador de internet, podendo acessar qualquer 

site da Web; possibilitar a edição de hiperlinks, seja para 

arquivo, internet, figuras, diretamente do software da lousa 

interativa, facilitando o acesso aos arquivos e a internet; possuir 

no mínimo integração automática com Webcam; deve possuir 

player de vídeo que permita fazer anotações sobre a tela do 

vídeo em exibição ou sobre imagens provenientes de câmeras, 

bem como a captura destas imagens; deve apresentar um 

teclado virtual para que  o apresentador não precise se dirigir ao 

micro/laptop; o software também deve possuir teclado 

matemático com ampla gama de funções/equações matemáticas 

com reconhecimento automático de equação e símbolo, 

permitindo simplificar e resolver funções logarítimas e 

trigométricas, gráficas cartesianas e gráficos de quadrante e 

deve ser capaz de manipular formas geométricas diversas, 

símbolos matemáticos, incluindo números operadores. 

INCLUSO A INSTALAÇÃO DA LOUSA SOBRE O 

QUADRO BRANCO. 

- 2 unidades – Ensino Fundamental – EMEF Germano 

Dockhorn- VERBA - FUNDEB 

TOTAL GERAL  

 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


