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DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E R1ESENTAÇÕES LTDA.ME
Rua Maceió, n° 1460 - Henrique J. ,e - Fortaleza - Ceará
CNPJ: 41.557.349/0001-06 - CGF: 06.682.236-0
Fone: (85) 3290.0779 — 3077.5445
E-mail: diagacomerciohotmail.com

À Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Presencial para Registro de Preço PP n° 1112o19-SEAG/SRP
Razão Social: Diaga Comércio de Alimentos e Representações Ltda -Me
CNPJ: 41.557.34910001-06
E

i

ü. Rw.& M&vceú, Á46Ú, iIttIu Lqudt

Inscr. Estadual: 06.682236-o
.kirye - FiuLezu, Curã

GEF: 6o.i-io

E-mail: diagacomercio@hotnwil.com
Telefone/ Fax: (85)3290 — 0779 / (85) 3077-5445
Agência: 2906-8 Conta Corrente: 18.311-3
Banco: Banco do Brasil
Tendo examinado o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preço PP no 1112019 — SEAG/SRP , cujo objeto é o Registro de Preços para Eventual e Futura Aquisição de Materiais e
Equipamentos de Informática para Diversas Secretarias, apresentamos a
seguinte proposta:
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Cartucho black compatível com hp n ' 95o xl - cartucho de tinta cor black; não pode ser remanufaturado.

Hp

30

Unid

R$

178,68

Cento e setenta e oito
reais e sessenta e oito
centavos

R$

5.360,40
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Cartucho colorido compatível com hp

Hp

30

Unid

R$

129,00

cento e vinte e nove reais

R$

3.870,00

Brother

21

Untd

R$

1.714,80

R$

36.010,80
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951x1 - cartucho de tinta cor cyan; não pode ser remanufaturado.

cinco mil, trezentos e
sessenta reais e quarenta
centavos

tolo

mil, oitocentos e
srteflbo reais

mo bfusoosnsl looromonsempemfiooçõmfuoçdo. i,opomo)o, digttsbsoçâo, oópis,faofroçéo dslorodloto,,odo botão 000, 1 prm.do .eg,00, procmsodsr ,k600 mhR kd
404 li,,hso, —d rio de 250 tnb, ~ria
driooflonh 00: moo de4gb, lote
(po,fr4s) hi -.p du.bo.o/ezhvi,etio/000/0000 bom to/o.b
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mesoo qoo 58 dbo (oopioodo)/m0000 que 26 dito (em topem), dimmo6m46.9042.4304821 os (o8.sonsoigpot), ciclo dotrobslho mmsolr,doio,o 004 100.000 pdgioos; 000n
e5oodsdedtdlgttohsoçolo (m0000romdtioso) 24 ip., compatibilidade do digitobooçãs.- podo-do teorn. podréo 040 n,dtodo do digitaff7mçdo: si colorida, rmohoçdo do digitokzoçâo
(dptioo) uni ,zoo e moo dpi rmoloçéo de digotohtoç&o (optimsrodo) até 4800 O 4800 dpi, destiom do digltoliaoçéo; olhento (po), omool.Jlp, omb, mb; enosamioin tomo- (poros). ,es dlmeoto podido, rendimento médio do oo'tudzo 300o pdgi000 ~o. Rendimento alto,
médio do cartucho 5000 págozas o.
pRendi—to
Reodito miro oito, rendimento
médio do oo,tooho t0000 pdginoopotfrào. Rendimento nitro oito, rendimento médio do cartucho os000 pdgi000 padrão (eopodido oom oortooho de toom' incho! de 3000 páginas)
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hmprmt2o; impresido mofrmtte e om'oo automática. imprmoito .eguro,fav o,mpoti 61 bando defoo ito-t g3, roto, velocidade do
Is,pem0000
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disoogeoo no gancho / rodiomgent ootomdiioo / rodopio ootomdhoo / 000,o múltiplo / moto programado /
dorogrm automática - di000gem rdpido. 200 lo,mbo, remo-ao, de
33 6
r000roishommto defen (emoil/Jhoa)/tr000mimdo poro otêooq 1~.,opçto. ,oemdrio podrdo 256 mb cópia: veàoododr deoipio (m0000romdtioti; 01440 opto mo tamanho «4 (42
opmeootomooh000rto), tempo até oaoído doprtemro mipio(m0000romdtioo) meoo.dt000, rmoboçdo da ~a: até t000íoo dpi de.oido qWioofbiao do redução /omplioçdo 05
400% (Vidra de digitotiao çã o), 25 - 4o0% (-0, odpzos mtiltipio, , - popágioos, cópia dopl000mbotido, reoomoodeolpio. odpiodrident.dodefo-op/4-op/iot000oloçãodeoópoo:
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moht:fimoh000i de 50 )ldhos, oopoad ode de entrado (o obmmtodor ~e): sobm.00todor ~e de 520 folho,, capacidade de entrada (mdsimo)r 820 folho., tipo de mídia (comete
poddo)oomom/fltio/mododo/grnmo/ootpoivo/bood,íos1ão, tipo de mídia (bood4om,dttfio26000U comom/fioo/bood/pré-imprenoo/rtoidodo/ern'eiope/to-ot,aporéodo/
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/jh, b5.1 staonivot / 00000 / oficio /fdbo / oficio / envelope (noto / m000roh / dl / 05 / 06/no 9) osrt2o po,Ool / oort90 ,odm / uoeootioo /pers000lioodo, tamanho do toSSia (o
obmm,todorosooete); o4/os/oó/ioobs/jiobs/en000ti:o/
carta / oficio /jlilio/ofbolo/000toomt/per,000boodo,gromotoo-o da mídia (000eetepodrão)r 60-063 g/o01 06-43 lhu),
gromottoo do oídio ~d"molt,ftotd000(l 60-220 g/,o'06 -p8 160), grom000o do oídio (o obmmtodor oom01e) 60-063 g/o?06 -43t1m), capacidade da soído- osofolhoofooe
poro baixo, ojhiho Jlsoe poro olmo, tipo do odf to,14 oopooidodo do odf 50 folhos, tamanho do dootomm,ts no odf. - 04 / ~ta /oficio /fáho/ oflono, conteúdo do nobologeos;
ooimprro.oi cabo demorg,o. a? doiootoioçto, m0000l degorsotio, tooer. cabo defeso. Gorsoois: 02 mma
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DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME
Rua Maceió, n o 1460 Henrique
- Fortaleza Ceará
CNPJ: 41.557.349/0001-06 CGF: 06.682.236-0
Fone: (85) 3290.0779 3077.5445
E-mail: diagacomercio@hotmail.com
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- dinâmico para vocal - kit k-98 com cabo

Kit com 3 microfones

49

No-break 1500151 - saída: jator de carga de crista: 3 1- eficiência em carga tocai: 92.09ó - jrequencw de sutua
(sincronizada com rede elétrica): 60hz +1-3 hz -freqüência de saída (não sincronizada): 601—iz +1- 0.1% for 6o1-lz
nominal conexões de saída: (8) nbr 14136 (bateria de reserva) - potência máxima configurável (watts): 825 watts / 1.5
kva - capacidade de energia de saída: 825 watts / 1.5 kva - topologia: une interactive tipo deforma de onda: senoidal
comprimento do cabo: 1,83 metros
aproximada tempo de transferência: 8ms typical 127115 máxima entrada:
número de cabos de alimentação: 1 - eficiência em carga total: 92.0 % -frequência de entrada: 60 hz - intervalo de
tensão de entrada ajustável para as principais operações: 95- 140 1185 - 260 o - capacidade de disjuntor de entrada: o
a - corrente máxima de entrada: 12.0 a - tipo de conexão de entrada: nbr 14136 cartuchos de substituição de baterias pp
(rbcs): tempo de recarga típica: 12 horas - tipo de bateria: bateria selada chumbo ácido livre de manutenção: a prova
de vazamento - eficiência no funcionamento da bateria: 80.0% - quantidade de rbc': 2 capacidade vá/hora da
bateria: 134 comunicação: - alarme sonoro: soar alarme quando na bateria: alarme distinto de pouca bateria: tom de
alarme continuamente sobrecarregado -painel de controle: display de lei) status com indicadores para on line: troca de
bateria : e falha no cabeamento autonomia: capacidade de energia de saída: 825 watts / 1.5 kva ambiental: - ruído
audível a 1 melro da super/Icie da unidade: 40.0 dba - temperatura de operação: 0-40 °c - elevação de operação: o3000 metros - umidade relativa de operação: 0-90 % - temperatura de armazenamento: -15-45 °c - elevação de
armazenamento: 0-15000 metros umidade relativa de armazenamento: o - 90 % informações adicionais: alarmes
sonoros: oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha - auto-teste
automático: o auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser
substituída - regulagem automática de voltagem: ajusta automaticamente as tensões altas o baixas para níveis seguros,
permitindo que o no-break trabalhe durante subtensões e sobretensões sem entrar em modo bateria.
gerenciamento
inteligente de bateria: maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento
inteligente de precisão.
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Kit

R$

522,00

quinhentosevinte e dois
reais

R$

522,00

Brnz

27

Unzd

.

R$

795,00

setecentos e noventa e
cinco reais

R$

21.465,00

vinte e un mil,
quatrocentose sessenta e
cinco veais

Acer

7

Unid

R$

1.990,80

mil novecentos e noventa
reais

R$

13.935,60

trezemil, ncvecentos e
trinta e cueo reais e
sessenta wntavos

Kadosh

39
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quinhentos evinle e dois
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-
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Projetor inultimídia especificações ópticas: tecnologia de vídeo: dlp de 0,55 da texas instrumentos com brilliant calor,
luminosidade de saída (lúmens): 2800 normal; resolução: nativa: suga 800 x 600, máxima: uxga 1600 X 1200, razão de
contraste (máxima): 3000:01:00, tipo da lâmpada: 200 tu ca, vida da lâmpada (máxima): 4.000 horas em uso normal
/ 6.000 no modo eco, tamanho da tela (diagonal): 762 a 7620 mm (30 a 300 polegadas), razão de projeção: 1,95 a 2,15,
distância de projeção: 1,2 a 13,2 m (3,9 a 43,3 pés), ângulo do projetor: 14 ° wide / 12,70 tele lente: zoam: 1 i.i,foco:
21,83 a 24 mm, correção de trapézio: +/- 400; compatibilidade de
manual, número f: f
2,41 O 2,55; f
sinal/conectividado: velocidade de varredura, horizontal: 15 a 100 khz vertical: 50 O 120 hz, padrões de vídeo
suportados: ntsc, ntsc4.43, pal-m, n, b, d, g h, i, secam, compatibilidade com sinal de vídeo sd/hd: 480i, 576i, 48op,
576p, 720p, jOSQi, compatibilidade com sinal de pc: vga, svga, xga, wxga, wxga+, srga, sxga+, uxga, compatibilidade
com macintosh: sim, terminais de entrada / saída, rgbi (analógico): 15 pinos, vídeo composto usando adaptador adpcole, rgb ii(digital): hdmi w/ hdcp, vídeo i: rca, audio 1: 118 pol. Estéreo, audio: alto-falante de 7w, controle externo:
usb tipo b, iv, compatibilidade de sincronismo: sincr. Separado / sincr. Composto! sincr. Em g; especificações elétricas:
requisitos de alimentação: 100 a 2400 ca, 50160 hz, corrente de entrada: 2,7 a / 1,4 a, consumo de potência modo
normal / modo eco / modo de espera: 261 w / 213 w / 0,4 w; mecânicas: orientação de instalação: mesa /frontal, mesa
/ traseira, dimensões (lxpxa): 260 x 247 x 89 mm (10,2 x 9,7 x 3,5 pol.), peso líquido: 2,3 kg (,l libras), ruído do
ventilador: 35db normal! 33 db eco, ruído do ventilador: usa u160950-1 fcc parte 15 classe b, canadá csa6o950-1, nom;
requisitos ambientais: temperatura de operação: 5 1a 40°c (41° ajo u
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DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E RPRESENTAÇÕES LTDA.ME
Rua Maceió, no 1460 Henrique k ge Fortaleza Ceará
CNPJ: 41.557.349/0001-06 CGF: 06.682.236-o
Fone: (85) 3290.0779 3077.5445
E-mail: diagacomerciohotmaj1.com
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Scanner de documentos de alta velocidade - especificação técnica: área de digitalização: até 21,6 em x 86,3 cm;
profundidade de tons de cinza: 256 níveis; profundidade de cor: 30 bits (entrada)/24 bits (saída) (colorido); resolução
ótica: até 600 x 600 dpi; resolução interpolada: 1200 x 1200 dpi; velocidade máxima digitalização: 24 ppm (em
cores/preto e branco, uma face) 48 ipm (em cores/preto e branco, frente e verso); sensor de imagem: eis duplo;
capacidade de entrada depapel: digitalização de até 50 folhas; ciclo de trabalho diário:1500 páginas por dia; tamanho
máximo do documento: até 21,6 cm x 86,3 cm; conectividade: usb 2.0; sistemas operacionais compatíveis: windows®:
UO SL4ÂIWJ, W.iIU
i,, il'o® 7,
.vp floflt/pïO sps u upvIior, ..p pIu
WiikoW
ou superior, mac®: mac os x vlo.5.8. Mac os x vi 0.6 .x ou superior linux (requer driver); compatível com twain / isis:
sim (driver twain e isis incluso); alimentação: 110v; dimensões (lxaxp): 29,9 x 18 x 22,1 cm; itens inclusos: cabo usb, cd
instalação e/ manual, guia rápido de instalação, manual dousuário garantia:1 ano

Brotir

2

Unid

R$

2.295,00

59

Teclado: plug and play, cor: preto, padrão: abnt2 conexão: usb, teclas: alta qualidade macias ao toque, compatível:
windows/linux.

Gt

27

Unid

R$

18,6o

dezoito reais e sessenta
centavos

Inteibras

37

Unid

R$

48,00

quarenta e oito reais

dois mil , duzentos e
noventa e cinco reais

4.590,00

quatro mil,~hemos
~hemos e
noventa reais

R$

502,20

quinhentos edois reato e
vinte tratavas

R$

1.'7'6,00

R$

88.032,00

,

Telefone analógica: funções e características: tipo: com fio, posição: mesa, parede, modos de discagem: pulso, tom,

funções: flash, mute, rediscar bloqueio do teclado: chave, tipos de toque: 2, volume do toque: 3 níveis, cor: preto,

60

90 mm, peso: 0,09 kg, informações básicas:
identjficação de chamada: não, displag luminoso: não, teclado iluminado: não, data/ hora: não, agenda: não, memória
para registro de chamadas: não, viva voz: não, bloqueio de teclado: não, bloqueio de discagem com uso de senha: não,
alarme: não, localizador do monofone: não, indicador de chamadas não atendidas: não.

especificações técnicas: largura: 137 mm, altura: 187 mm, profundidade:

Valor Global da Proposta:
oitenta e oito mil e trinta e dois reais

mil seteeentcs e setenta e

seis r,ais

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Seus Anexos.
O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos, todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas,fretes, seguros, deslocamento
de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre ofornecimento/serviço licitado, inclusive a margem de lucro.

Fortaleza/ CE, 26 de Junho de 2019
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