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DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESLTAÇÕES LTDA.ME
Rua Maceió, n° 1460 - Henrique Jorge - Fortaleza - Ceará
CNPJ: 41.557.349/0001-06 - CGF: 06.682.236-0
Fone: (85) 3290.0779 - 3077.5445
E-mail: diagacomercio@hotmail.com

À Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Presencial para Registro de Preço PP n° 1112o19-SEAG/SRP
Razão Socia! 1i"7ê (mérdn dp 41rnwiitn P Representações Ltda -Me
Inscr. Estadual: 06.682236-o
CNPJ: 41.557.349/0001-06
Endereço: Rua Maceió, 1460, Henrique Jorge - Fortaleza, Ceará
E-mail: diagaconiercio@hotnwil.com
Telefone / Fax: (85)3290 - 0779 / (85) 3077-5445
Agência: 2906-8 Conta Corrente: 18.311-3
Banco: Banco do Brasil
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- SEAG/SRP , cujo objeto e o Registro de Preços para Eventual e Futura Aquzsiçao
de Materiais e Equipamentos de Informática para Diversas Secretarias, apresentamos a seguinte proposta:
Tendo examinado o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preço PP no

Especificação do Produto

Itens

11/2o1 9

Valor Unitário

i
Marca

Iii

Hp

30

Unid

R$

178,68

cento e setenta e oito reais e
sessenta e oito centavos

Hp

30

Unid

R$

136,68

cento e trinta e seis reais e
sessenta e oito centavos

Hp

30

Unid

R$

153,48

30

Unid

R$

44

Unid

R$

Unidade-Valor Unitário

Valor Total

Valor Total

1
14

Cartucho black compatível com hp no 950 xl
remanufaturado.

-

cartucho de tinta cor black; não pode ser

15

Cartucho colorido compatível com hp n° 951x1
remanufaturado.

- cartucho de tinta cor eyan; não pode ser

16

Cartucho colorido compatível com hp no 951x1
ser remanufatu rodo.

- cartucho de tinta cor magenta; não pode

17

Cartucho colorido compatível com hp n° 951x1
remanufaturado.

- cartucho de tinta cor yellow; não pode ser

18

Cartucho para impressora - compatível com os seguintes modelos: laserjet pra p1102 /
m1132 mfp / m1212 mfr, não remanufaturado, não recondicionado ou reciclado, primeira

Hp

USO.

5. 360,40

cinco mil, trezentos e
sessenta reais e quarenta
centavos

R$

4.100,40

quatro mil e cem realse
quarenta centavos

cento e cinquenta e três reais
e quarenta e oito centavos

R.

4.604,40

quatro mil, seiscentos e
quatro reais e quarenta
centavos

153,48

cento e cinquenta e três reais
e quarenta e oito centavos

R.

4.604,40

quatro mil, seiscentos e
quatro reais e quarenta
centavos

436,80

quatrocentos e trinta e seis
reais e oitenta centavos

R.

19.219,20

dezenove mil, duzentos e
dezenove reais e vinte
centavos
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Cartucho toner 78a laserjet preto - hp, compatível com multifuncional laserjet pióo6dn;
Maxprint
preta.

4

Unid

R$

53,88

mquentae três reais e
oitenta e oito centavos

23

Cartucho de toner preto hp laserjet hp 83a original(cf283a)

Maxprint

6

Unid

R$

70,08

setenta reais Oito centavos

24

Cartucho toner 85a laserjet preto - isp, compatível com multifuncional laserjet
preta.

Hp

24

Unid

R$

436,80

quatrocentosetrintaeseis

26

Computador completo - processador: soquete: Iga 1151, número de núcleos: 2, número de threads: 4,
velocidade do clock: 3.9 ghz, cacho: 3 mb, velocidade do barramento: 8 gt/s dmi3, processo de fabricação:
14 nm, tdp máximo: iw; placa mãe:formato: modelo uatx, soquete: Iga 1151, memória: 2 x dimm, máximo
de 32gb, ddr4 213312400 mhz non-ecc, un-buffered, gráfico: processador gráfico integrado, suporta vga
com resolução máxima de 1920 X 1200 @ 6o hz máximo de memória compartilhada 1024 mb, suporta hdmi
com resolução máxima de 4096 x 2160 @ 24 hz / 2560 X 1600 @ 60 hz máximo de memória compartilhada
1024 mb, slots de expansão: i xpcie 3.012.0 (xi6), 1 xpcie 2.0 Xl, armazenamento: 4 xporta(s) sota ógb/s,
lan: 1 x gigabit, áudio: 8 canais - codec de alta definição, suporta detecção de conexão, portas usb: 4 x
porta(s) usb 3.012.0 (2 no painel traseiro, azul) 6 portas usb 2.011.1 (4 no painel traseiro, pretas), portas
no painel traseiro: 1 x ps12 teclado (roxo), 1 x ps12 mouse (verde), 1 x salda(s) d-sub, 1 xporta lan (7j45),4
x portas usb 2.0, 3 x conectores de áudio, 2 x portas usb 3.0, painel interno: i x entrada usb 3.0, com
suporte a 2 portas usb 3.0 adicionais, 1 x entrada(s) usb 2.0, com suporte a 2 portas usb 2.0 adicional(,;), 4
x conectores sata iii ógb/s, 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (i x 4 -pin), 1 x conector(es) de força eatx
de 24 pinos, 1 x conector(es) de força aix 12v de 4 pinos, 1 x conector(es) de áudio para o painel frontal
(aafp), 1 x painel(s) do sistema, 1 x conector interno para auto-falante, 1 x chassis intrusion connector(s);
memória: 1 x 4gb, tipo: ddr4 288-pin, velocidade: 2133mhz, voltagens: 1.2v, disco rígido: 1 x hd com
interface sala iii ógb/s cacho: 16mb, capacidade: 500gb; gravador: leitor e gravador de cd/dud (gravador
de cd 48x, gravador dvd ióx) gabinete: fabricado em aço galvanizado, cor: preto, tipo: aix, micro-alx,
painel frontal: 2 x usb 2.0, 1 x áudio, 1 x mie, baias internas: 1 x hd, baias externas: 2 x bais 5.25 para cd
rom, 1 x baia 3.5 para leitor de cartões, painel traseiro: 4 slots para placas de expansão; fonte de
alimentação: potência real de 200w biuolt com Ix conector 20+4 pinos, lx conector 4 pinos 12v, 2 x
conectores ide, 2 x conectores sala, cabo alimentação; teclado: plug and play, cor: preto, padrão: abnt2
conexão: usb, teclas: alta qualidade macias ao toque, compatível: windows/linux, mouse: óptico plug and
play, cor: preto, conexão: usb, resolução: i000dpi, botões: 3 (direito, esquerdo, rolagem), compatível:
windows/linux/mac monitor: tamanho: 18.5 widescreen, tamanho da imagem visível (diagonal):
tecnologia da tela: lcd led, resolução: 1366x768, tempo de resposta: 5ms, brilho: 200 cd/m2, contraste:
600:1, conexões: 1 X hdmi, 1 x vga voltagem: 100 —240 (+/- 10%)

Brasint

35

Unid

R$

2.658,00

22

1

' cor

m1132,

cor

215,52

duzentos equjize reais e
cinquenta e das centavos

R$

420,48

quatrocentos e vinte reais e
quarenta e oit, centavos

reais e oitenta centavos

R$

10.483,20

dez mil, quatsocentos e
oitentaetreotvaisevinte
centalos

dois mil, seiscentos e
cinquenta e oito reais

R$

93.030,00

noventa e trêsmile trinta
rea,
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Estabilizador 1500va: características de entrada: tensão nominal de entrada (v-): 115/ 220, faixa

tensão para regularização (v-): 89,1-140,91176-264, máxima tensão permitida (v-): 1501270,
I1 deseleção
de entrada: automático, frequência (hz): 60, faixa de variação de frequência (hz): 57-63,

31

'

i.i.o/'.a. fusível de entrada: 2x12a, 250v rede 115v, 1x12a, 250v
rede 220v (6,3x32mm), tipo do fusível: ação rápida, plugue do cabo de força: padrão nbr14136,
características de saída: potência nominal (va/w): 1500/ 1500, tensão nominal de saída (v-): 115,
distorção harmônica: não introduz, regulação na saída (96): +1-6%, número de tomadas: 6 nbr
14136.

Tr,,r1

,

41,40n

cuatrocentose quatorze reais

R$

io.3.to,o0

duzentosesessentaeoito
reais e Oitenta centavos

R$

3.225,60

Hd interno: interface: sata 6gb/s - cahe: i6mb - capacidade: 500gb velocidade
Toshiba
(rpm): 7200 rpm setores garantidos : 976,773,168 latência média: 4.16 msec

12

Unid

R$

268,80

Toshiba

14

Unid

R$

355,20

Epson

16

Unid

R$

1.078,80

36

Hd rígido externo: hd com capacidade de 1 tb com interface de conexão usb 2.0.

37

Impressora colorida multifuncional: tecnologia de impressão: tecnologia de jato do tinta mícropiezo de 4
cores (cmyk), resolução: até 576oX144o dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel, garrafas com
tinta original: 1 garrafa com tinta preta: rende até 4.500 páginas 3 garrafas de tinta colorida (ciano,
magenta, amarelo): rendem até 7.500 páginas, tamanho da gota de tinta: 3 picolitros, velocidade de
impressão: máxima preto 33 ppm / em cores 15 ppm normal preto 10 isO ppm / em cores 5 iso ppm,
capacidade de papel: bandeja de entrada para papel100 folhas / 10 envelopes bandeja de saída 30 folhas,
utilização do papel: folhas individuais io x 15 em (4"x 6"), 13 x 18 em (5" x 7"), 20 x 25 (8"X io") carta,
legal, oficio (21,6 x35,6 cm), (14, a5, a6 e b5 suporta diferentes tipos de papéis, papel sulte comum e papéis
fotográficos para jato de tinta, envelopes n ° 10, dl (110 X220 mm), c6 (114 xl 62 tnm) tipos envelope comum
e fotográficos para jato de tinta, tipo de scanner: base plana com sensor de linhas eis colorido, área de
digitalização: máxima 21,6 x 29,7 em (8,5"x 11,7"), resolução do scanner: ática: 1200 dpi, hardware: 1200
x 2400 dpi, interpolada: 9600 x 9600 dpi, profundidade de cores: cores de 48 bits, tamanho das cópias: 10
X 15 em (4" x 6"), carta, a4, interface e conectividade: usb 2.0 de alta velocidade (compatível com usb ia),
wi-fi (802.11 b/g/n), compatibilidade: windows® xp/xp professional x64 edition/vistatns /7/8/8.1/lo
mac® os x 10.6.8, 10.7.x, Io.8.x, lO.9.x, 10.1O.x, 10.11X requisitos para windows® e macintosh® 512mb
ram (igb recomendado). monitor suga de pelo menos 256 cores • 5somb de espaço em disco • conexão usb
(cabo incluso) (igb recomendado) • unidade de cd-rom ou dvd-rom requisitos adicionais para windows •
pentium® i ghz ou superior recomendado requisitos adicionais para macintosh . requiere igb de ram
recomendado, dimensões e peso: (largura x profundidade x altura) 44,5X 30,4 x 16,9 cm (1 7,5" x 12, 0" X
6,79 4,9 kq (10.8 lb), itens inclusos: cabo usb, guia rápido de instalação, cd com drivers e manuais, 1
garrafa de tinta preta e3 garrafas de tinta colorida (ciano, magenta e amarela).

c

trezentos e cinquenta e
reais e vinte centavos

mil e setenta e oito reais e
oitenta centavos

mil, duzentos e vinte e

R$4.972,80

17.260,80

R$

trêscinco reais esessenta
c5ntaios

quatro mil, novecentos e
setenta e dois mais e oitenta
cmiaios

dezessete mil duzentos e
sessenta reau e oitenta
centaiOs
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DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.ME
Rua Maceió, 0 1460 - Henrique Jorge - Fortaleza - Ceará
CNPJ: 41.557.349/0001-06 CGF: 06.682.236-0
Fone: (85) 3290.0779 - 3077.5445
E-mail: cliagacomercio@hotmail.com

Impressora multifuncional laser mono:especjflcações: função: impressão, digito,lização, cópia, fax, função de valor
adicionado: botão eco, impressão segura, processador de 600 mhz, lcd de4 linhas, memória de 256 mb, memória de 512 mb
memória / armazenamento: drivefiash interno de 4gb, interface (padrão): hi-speed usb 2.0/ ethernet10/100/1000 base
tx/ usb direta, interface (opcional): conector paralelo ieee 1284 b, consumo de energia: 700 w (ativa) / 10 w (em espera) /
/,nannsqns2ó (lha (em
espera), dimensões 46.9 x 44.43 x 48.21 cm (18.5 x 17.5 x 19 pol.), ciclo de trabalho mensal máximo: até 100.000 páginas;
scan: velocidade de digitalização (monocromático): 24 ipm, compatibilidade de digitalização: padrão twain, padrão wia,
método de digitalização: eis colorido, resolução de digitalização (óptica) até 1200 x 1200 dpi, resolução de digitalização
(aprimorada): até 4800x4800 dpi, destinos da digitalicação: cliente (pc), email,ftp, smb, usb; consumíveis: toner (preto):
rendimento padrão, rendimento médio do cartucho 3000 páginas padrão. Rendimento alto, rendimento médio do cartucho
5000 páginas padrão. Rendimento extra alio, rendimento médio do cartucho 10000 páginas padrão. Rendimento ultra alto,
rendimento médio do cartucho 15000 páginas padrão (expedida com cartucho de toner inicial de 3000 páginas) rendimento
do cartucho declarado de acordo com a iso/ Ice 19752; impressão: velocidade de impressão (monocromática) até 40 ppm
em tamanho w,t (z ppm em tamanho carta), tempo até a saída da primeiro impressão (monocromática): até 6,5 (desde o
modo pronta), resolução de impressão: até 5200 x 1200 dpi de saída efetiva, emulação: spl /postscript3 /pcl6 /pdpe / ibm
proprinter / epson / pdf, impressão dupiex: embutido, sistema operacional: windows 8 / 7 / vista / xp / 2008r2 / 2008 /
2003, mac os x 10.5 - 10.8, diversos linux / unix, suporte á impressão direta: usb direta, recursos de impressão: impressão
em frente e verso automática, impressão segura, fax: compatibilidade de fax: itu-t 93, ecos, velocidade do modem: 33.6
kbps, resolução do fax: padrão: 203 x 98 dpi /fino, foto: 203 x 196 dpi superfino: 300 x 300 dpi / colorido: 200 x 200 dpi,
memória de fax: 6 mb (500 páginas no máximo), discagem automática: discagem rápida, 200 tocais, recursos de fax:
R ro
discagemno gancho / rediscagem automática / redução automática / envio múltiplo / envio programado /
encaminhamento defax (enail /faz) / transmissão para até 209 locais, opção: memória padrão 256 mb, cópia: velocidade
de cópia (monocromático): até 40 cpm em tamanho 04 (42 cpm em tamanho carta), tempo até a saída da primeira cópia
(monocromática): menos de ia s, resolução da cópia até óoo x 600 dpi de saída efetiva, faixa de redução / ampliação: 25400% (vidra de digitalização), op - 400% (adf), cópias múltiplas: i - gg páginas, cópia duplex embutida, recursos de cópia:
cópia de identidade / 2-up / 4-up / intercalação de cópia/ enquadramento automático, manuseio do papel: capacidade de
entrada (cassete padrão): cassete padrão de zjo folhas, capacidade de entrada (bandeja multifuncional): bandeja
multifuncional de 50 folhas, capacidade de entrada (s olimentador cassete): s aUmentador cassete de 520 folhas, capacidade
de entrada (máxima): 820 folhas, tipo de mídia (cassete padrão): comum /fino / reciclado / grosso / arquivo / bond /
cartão, tipo de mídia (bandeja multifuncional): comum /fino/ bond/ pré-impresso / recidado/ envelope / transparéncia/
etiqueta / cartão / grosso / algodão / colorido / arquivo / mais grosso, tipo de mídia (s alimentador cassete): comum /fino
/ reciclado/ grosso / arquiuo/ bond/ cartão, tamanho da mídia (cassete padrão): a / a51 a6/ iso b5/jis b5/ executivo/
carta/oficio /fólio/ oficio / statement/personalizado, tamanho da mídia (bandeja multifuncional): a / a5 / a6 / isa b5 /
is 1,5/ statement / carta / oficio /fólio / oficio / envelope (no 10 / monarch / dl / e5 / c6/ no pi cartão postal/cartão index
/ executivo / personalizado, tamanho da mídia (s alimentador cassete): a4/ a5 / a6 / iso bp /jis b5 / executivo / carta /
oficio / fólio / oficio / statement / personalizado, gramatura da mídia (cassete padrão): 60- 163 g/n? (só - 43 lbs.),
gramatura da mídia (bandeja multifuncional): 60-220 g/ os' (s6 -58 lbs.), gramatura da mídia (s alimentador cassete): 60163 g/o!(16-43 lbs.), capacidade da saída: 15Ofolho.sface para baixo, ifolha face para cima, tipo do adft radf, capacidade
do adf: 50 folhas, tamanho do documento no adf: a / carta / oficio /fólio / oficio, conteúdo da embalagem: Olimpressora,
os cabo de energia, cd de instalação, manual de garantia, toner, cabo de fax. Garantia: 12 meses.

er
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1.714,

mil setecentos e quatorze
reais e oitenta centavos
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3

.010, O

trinta e seis mile dez reais e
oitenta centavos
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39

Kit com 3 microfones - dinâmico para vocal - kjt k-98 com cabo

Kadosh

1

Kit

R$

522,00

40

Kit com 3 microfones sem fio svx24bripg28 - kit 11 frequênciajg

Shure

6

Kit

R$

7.200,00

quinhentos e vinte e dois reais

R$

522,00

sete mil e duzentos reais

R$

43.200,00

quinhentos e dote e dois
reai

quarenta e Hs mil e
duwntosreaiç
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-

-

-

-

-

1500va - saída: fator de carga de crista: 3 : 1. eficiência em carga total: 92.0% -freqüência de
saída (sincronizada com rede elétrica): 60hz +1-3 hz -freqüência de saída (não sincronizada): 6o1—iz +1o.,% for 6m-iz 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 aproximada - tempo de transferência: 8ms typical 12ms
máxima entrada: - comprimento do cabo: 1,83 metros - 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 / 185- 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 p p (rbcs): tempo de recarga típico: 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 sobre carregado - painel de controle: display de lei) status
com indicadores para on line: troca de bateria : efalha no cabeamento autonomia: - capacidade de energia
de saída: 825 watts / 1.5 kva ambiental: - ruído audível a 1 metro da superficie da unidade: 40.0 dba temperatura de operação: o - 40 °c - elevação de operação: 0-3000 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 e 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.

No-break

49

50

Notebook - processador modelo -intel® core"i5 5° geração i5-5200u. -velocidade 2.2 ghz expansível para
até 2.7 ghz,- memória coche de 3mb. Tela tipo de monitor led polegadas 14 , resolução 1366 x 768,
memória capacidade 4 gb expansível sim i6gb, barramento da memória ddr31, clock da memória 1600
mhz, hdd capacidade 500 gb, velocidade de rotação hd 5400 rpm, sistema operacional modelo windows to,
conexão hdmi sim14a. Bluetooth 4.0, tipo de teclado, teclado de tamanho padrão, abnt, resistente a
derramamento de líquidos. Padrão do teclado abnt touchpad, touchpad eletrostático,webcam ,webcam hd
720p com microfone. Leitor de cartões , sd, sdhc, sdxc, placa de rede, 10/1 00 ?j-45 ethernet network. Placa
oo. som wcoes
wireless, dell wireless-n 1707, placa de vídeo tipo integrada, modelo intel® hd graphics
maxxaudio pra, softwares inclusos, microsoft office trial (versão teste); mcafee 15 meses, alimentação,
notebook/ultrabook, bateria recarregável. Fonte bivolt, bateriatipo 40 whr, 4 células (ions de lílio),
duração da bateria até 7 horas, conexões 1 hdmi, 1 porta usb 3.0, 2 portas ush 2.0, conector de rede, 1
entrada combinada para fone de ouvido/microfone, leitor de cartão sd, peso aproximado, peso do produto
2 kg, peso do produto com embalagem 3,16 kg, dimensões do produto, largura 34,2 cm, altura 24,3 cm,
profundidade 2,35 cm.
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.

Unzd

R$

862,80

vinte e três mg duzentos e
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Pen drive - capacidade de armazenamento 32gb ,uelocidade de transferência de dados 15mb/s conexões usb
2.0 , sistemas operacionais windows xp; windows vista; mac os io+; linux conteúdo da embalagem 1 pen
drive, dimensões aproximadas do produto (cm) - axlxp ,71,5cm
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Projetor multimidia - especificações ópticos: tecnologia de vídeo: dlp de 0,55 da texas instrumentos com brilhant
calor, luminosidade de salda (?úmens): 2800 normal; resolução: nativa: svga 800x 600, máxima: wtga 1600 x
1200, razão de contraste (máxima): 3000:01:00, tipo da lâmpada: 200 w co, 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 (,9a 43,3 pés), ângulo do projetor: 14° wide!
12,7° tele lente: zoom:! - 1.i,foco: manual nísnerof:f = 2,41 a 2,55;! = 21,83 a 24 mm, correção de trapézio: +/
o°; compatibilidade de sinal/conectividade: velocidade de varredura, horizontal: 15a100 khz vertical: 50a 120
hz, padrões de vídeo suportados: ntsc, ntsc4.43, pal-m, n, b, d, g h, 1 secam, compatibilidade com sinal de uldeo
sd/hd: 48oi, 5761 480p, 576p, 720p, 10801 compatibilidade com sinal de pc: vga, svga, xga, wxga, wa+, sxga,
sxga+, urga, compatibilidade com macintosh: sim, terminais de entrada/ salda, rgbl (analógico): 15 pinos, vídeo
composto usando adaptador adp-mie, rgb ii(digital): hdmi w/ hdcp, vídeo i: rca, audio 1: 1/8pol. Estéreo, audio:
alto-falante de 7 w, controle externo: usb tipo b, tu, compatibilidade de sincronismo: sincr. Separado / sincr.
Composto! sincr. Em g; especificações elétricas: requisitos de alimentação: 100 a 240v 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 (&pxa): 260x7x 89 mm (10,2
x 9,7 x 3,5 poi), peso liquido: 2,3 kg (,j libras), ruído do ventilador: 35 db normal / 33 db eco, ruído do
ventilador: usa u160950-1 fac parte 15 classe b, canadá csaõo950-1, nom; requisitos ambientais: temperatura de
operação:5°a40"c(411 a IOU
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Roteador gigabit wirelcss de banda dupla indoor com largura de banda total disponível de 75OrnbpS recursos do
hardware: interface -4 portas lan io/Iooll000mbps, 1 porta wan 10/100/1000 mbps, 2 portas usb 2.0 botão botão ws / reset, switch de liga / desliga do wireless, botão de liga / desliga fonte de alimentação externa izvcc/i.5 a dimensões (is c a) - 9.6x6.4x1.3 pol.(243x16o.6x32.5mm) antena -3 antenas externas destacáveis de
banda dupla (rp-sma) recursos wireless: padrões wireless- ieee 802.1 ia, ieee 8o2.11b, ieee 8o2.11g, ieee 802.1 in
frequência - 2.4ghz & 5ghz taxa do sinal -50hz: até 45Ombps 2,4 9hz: até 300mbpS eirp - <2Odbm sensibilidade
da recepção - 300 m240: -7odbm 270m2.4g: -7odbm 195m_2.4g: -7ldbm 1301fl2.4g: -74dbm 54m1 -24g: - 79dbm
6m_2.4g: -g4dbm 43omg: -6dbm 4o5m5g: -ó4dbm 270m_5g: -67dbm 195m5g: -7odbm i~ - 59: -73dbm
54m50: -79d13m 6m - 59: - 92dbm funções wireless - ativarjdesativar rádio wireless, wds bridge, wmm,
estatísticas wireless - ativar/desativar rádio wireless, wds bridge, wmm, estatísticas wireless segurança wireless
criptograflawepdeó4/128-bit. wpa/wpa2, wpa-psk/wpa2-pskguestnetwark-24ghzguestnetworkxl59hz
guest network x 1 recursos do software: tipo de wan - ip estático! Ip dinâmico / pppoe / pptp (acesso duplo)!
L21p (acesso duplo) / bigpond dhcp - cliente servidor, lista de clientes dhcp reserva de endereço qualidade do
serviço - wmm, controle de banda - porta do servidor virtual, porta triggering, upnp, dmz das dinâmico dyndns, -mexe, no-ip passagem vpn - pptp, lstp, ipsec controle de acesso - controle do acesso restrito, controle
de gestão local, lista de host, horário de acesso, gerenciamento de regras segurança firewall-1$ dos,flrewali spi
filtro do endereço ip/flltro do mac address/flltro de domínio ip e vincula ção de mac address compartilhamento
usb - suporta samba (armazenamento) / servidor ftp / servidor de mídia / servidor de impressão gerenciamento
controle de acesso gestão local gerenciamento remoto outros: certcação- ce,fcc, ic, rohs conteúdo do pacote: -3
antenas destacáveis de banda dupla, fonte de alimentação, cd de recursos guia de instalação rápida requisitas do
sistema - microsoft® windows® 98se, nt, 2000, xp, vistatm ou windows 7, mac® os, netware( uni)(® ou linux
ambiente.
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Scanner de documentos de alta velocidade - especificação técnica: área de dlgltallzação: até 21,6 em x 86,3 cm;
profundidade de tons de cinza: 256 niveis; profundidade de cor: 30 bits (enlrada)124 blts (saída) (colorido); resolução
ótica: até 600 x 600 dpi; resolução interpolada: ssoo x 1200 dpi; velocidade máxima dlgitalização: 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 de papel: dlqltallzação de até ofolhas; ciclo de trabalho diário:1500 páginas por dia; tamanho
máximo do documento: até 21,6 em 86,3 cm; conectividade: usb a.o; sistemas operacionais compatíveis: windows(s):
windows®, borne/pra S2 ou superior, xp pro x64 sp2 ou superior, windows ~@), windows® 7, windows® 7x64 ou
superior, maO!): mac os x vio..8. Mac os x uio.óx ou superior linux (requer driver); compatível com Iwain / isis: sim
(driver ~n e Leis incluso); alimentação: 110v; dimensões (bmp): 29,9 X 18 x 22,j cm; itens inclusos: cabo usb, cd
instalação cV manual, guia rápido de instalação, manual do usuário garantia.'i ano
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Swltah 8 portas gigabit: especificações técnicos: aprendizado de endereços mac: aprendizado e atualização automática,
auto mdmdi-x: detecção automática do padrão do cabo, bufferde memória: 2mb, cabeamento suportado: iobase-t: utp
categoria do cabo 3,4, 5 /1oobasetx: ulp categoria do cabo 5, 5e/ ela/lia-568 100 n, stp (máximo 100 m)/ i000base-t: utp
categoria do cabo 5, se, características de ambiente: temperatura de operação: o °c a .o 'e/ temperatura de
armazenamento: -4o °ca 7o °c/ umidade de operação: 10% a 90% / umidade de armazenamento: 5% a 90%, dimensões:
165x 108 x 2 mm,fonte de alimentação: entrada: 100-240 vo e 150-60 lis 0,5 a/ saída: 9 v&/ 0,85 a,jumboframe: 9,
, lede indicadores: alimentação (power) e link/atiuidade por porta, método de transferência: armazena e envia (siore
and forward), padrões: leeeilo2.3 iobase-t / ieee8o2.30 loobase-tx /ieee8os.xfrll duplex &flow contrai / ieee8O2ab
i.000base-t/ leee802.ippriority queueing (cos)/ leee8o2.az energy efflcient ethernet, protocolo: csma/cd, quantidade de
Portas: 8 portas50/100/1000 mbps com negociação de-. Velocidade automática, tamanho da tabela de endereços mac:
8k, tara de transferência: ethernet: 1 mbps (half- duplex), 20 mbps/fast ethernet: 1 a nibps (halfduplex), 2002 mbps
/glgabltethernet: s.000 mbps (fuli duplex), topologia: . Estrela.
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Teclado: plug and play, cor: preto, padrão: abnt2 conexão: usb, teclas: alta c1ualtdademacias ao
toque, compatível: windows/linux.
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Telefone analógico: funções e características: tipo: com fio, posição: mesa, parede, modos de discagem: pulso, tom,
unções: flash, mute, rediscar bloqueio do teclado: chave, tipos de toque: 2, volume do toque: 3 níveis, cor: preto,
especificações técnicos: largura: 137 mm, altura: 187 mm, profundidade: 90 mm, peso: 0,09 kg, informações básicos:
Intelbras
identificação de chamada: não, display luminoso: não, teclado iluminado: não, data/hora: não, agenda: não, memória
para registra 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.
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TnLa para duplicadora digital copyprinter ricoh mod. 2330 -caixa com 05
unidades com 500 ml.
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Tinta t664 na cor black para impressora epson 1365
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Tinta t664 na cor cian para impressora epson 1365
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Tinta t664 na cor magenta para impressora epson 1365

Epson
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Tinta t664 na cor yellow para impressora epson 1365
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Switch gerenciável 24 portas gigabit iayer 2: hardware: frequência do buffer: 200 mhz, memória sdram ddr: 256 mbit,
memória flash: 128 mbit, slots mini-gbic/sJ (1000 mbps): 4 (compartilhadas com as portas 21,22,23 e 24), portas console:
1, leds indicativos: alimentação link/atiuidade por porta indicação de velocidade de conexão; alimentação: entrados soo240 uac, 50160 hz, disposição da fonte: fonte de alimentação interna, potência de consumo (sem link): 8,8 w, potência
máxima de consumo: 23,3 w; condições ambientais: temperatura de operação: o 'c a 40 'c, temperatura de
armazenamento: -40 'c a 70 'e, umidade de operação: io% a 90% (sem condensação), umidade de armazenamento: 5% a
90% (sem condensação); certificações: anatel: equipamento homologado, fcc:fcc pari 15 b dom a, ce: co en55022, en6l0003-2, en6l000-3-3, en55024 e en6o9501, ambientais: rohs; aparência: material: aço, dimensões (lx a x p):44 x 220 X 440
mm, instalação em rock padrão eia 19': j u de altura (acompanha suporte); cabeamento suportado: 10 base-t: cabo utp
categoria 3,4,5 (máximo 100 m) cabo stp eia/tia-568 1005) (máximo too m), 100 base-te: cabo utp categoria5, 5e (máximo
100 m) cabo stp eia/tia-568 loOs, (máximo too m), 1000 base-t: cabo utp categoria 5e, 6 (máximo 500 m) eia/tia-568 1005)
stp (máximo too m), 1000 base-fx: fibra monomodo (smf) e multimodo (mmJ); padrões e protocolos: padrões ieee:
ieee802.3, 802.3U, 802.30h, 802.3z, 802.3x, 802.lp, 802.1q 802.lx 802.ld, 802.1w, 802,ls, 802.1v, 8o2.3ac, 802.Iax e
802.304, padrões ietf: rfc1541, rfcI112, rfc2236, rfc2618, rfc1757, rfcll,57, rfc2571, rfc2030, outros padrões e protocolos:
csma/cd, tcp/ip, snmpvl/v2c/ u3, hctp, https, sshve,'v2; características básicas: método de transmissão: armazena e envia
(store-and-forward), backplane (capacidade do switch): 48 gbps, tamanho da tabela de endereços mar: 8 k,jumhoframe:
io24o bytes, buffer de memória: 4 mb, mtbf.' 91461 horas (40 'c), taxa de encaminhamento de pacotes: 35,7 mpps, ipv6:
suporte a dual ipv41 ipv6 stack, mld snooping e ipv6 neighbor discovery; características avançadas: configuração de
portas: auto negociação mdi7mdi-x, controle defluxo (flow control), espelhamento deportas (portmirroring), estatística de
tráfego; agregação de link (link aggregation): agregação de link estática, agregação de link dinâmica (lacp) 8 grupos 8
portas por grupo, distribuição de carga: algorítimo baseado em endereço mac de origem/destino, algoríti;no baseado em
endereço ip de origem/destino, tabela mar: vínculo e filtro de endereço mac (mar filter), endereço mac estático (static niac
adress), endereço mac dinâmico (dynamic mac adress), ulan: ulan baseada em endereço mac, ulan baseada em protocolo,
garp/gurp, 4 k ulans ativas, voice ulan, 4 k ulans ide, ulan baseada em tag (&)2.lq), ulan baseada em porta, vlan de
gerenciamento; spanning tree: 802Jd spanning tree protocol (stp), 802.1w rapid spanning trer protocol (rstp), 80225
multiple spanning tree protocol (mstp), loop guard, root guard, te,-bpdu guard, bpdu guard, bpdu filter; multicast: 256
grupos, igmp vl/u21u3, igmp snooping, fast leave, multicast ulan, multicast estático, filtro multicast, estatística igmp; qos
(quality ofseruice): 4fllas de prioridade, cos baseado em portas, cos baseado em 802.tp, cos baseado em dscp, algoritimos
de escalonamento sp, wrr e sp+wrr, storm contrai (broadcast, muiticaste unicast desconhecido), controle de banda por
porta; ad (acess control list): 64 ais, ad nas camadas 2,3 e4 (12113114), ael baseada em tempo; segurança: segurança das
portas: sim, filtro de endereço mar (mac addressflhter): sim, associações arp: manual, arp scanning e dhcp snooping 200
baseada em porta 802.1x baseada em
associações arp, proteção arp: sim, dos (denial ofseruice): sim, autenticação:
endereço mar, radius, guest ulan: sim, tsl: tlsui, ml: ssl v21v3, ssh: ssh vi/as, restrição do acesso web baseado em endereço
ip, endereço mac e porta, isolamento deportas: sim, autenticação com senha do usuário local: sim (em 2 níveis), detecção de
loopback (loopback detection): sim; gerenciamento: snmp: snmp ul/v2c1v3, rmon: rmon 4 grupos, tipos de acosso: web
(http/https), ssh ul/v2 (di), telnet (cli), console (di), espelhomento de portas (port mirroring): sim, atualização de
irmware: via web, console ou lftp, configuração bacicup/reload: sim, manutenção: dhcp: cliente dhcp, dhcp snooping, dhcp
option 82, sntp: sntp cliente, bootp: cliente bootp, monitoramento e diagnósticos: leste virtual do cabo (vct), diagnóstico por
ping, diagnóstico por tracert, sistema de log (local e remoto), monttoramento de memória, monitoramento de cpu.
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Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
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O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos, todos os tributos, encargos trabalhistas, preuidenciários,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, 25 de Junho de 2019
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