
 
 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

 

 
 

NOMEAÇÃO DE ÓRGÃO GERENCIADOR  
E ÓRGÃOS PARTICIPANTES DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
 
 
A Prefeitura Municipal de Gurupi, através da Secretaria Municipal de Administração, considerando a 
formalização da manifestação de intenção de registro de preços das Secretarias manifestantes dentro do 
prazo estipulado, NOMEIA a mesma como ÓRGÃO GERENCIADOR no âmbito municipal, e as Secretarias 
manifestantes como ÓRGÃO PARTICIPANTES, referente a realização de licitação pública na modalidade 
Pregão Presencial, tipo menor preço por item, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir 
elencados. 
 
OBJETO: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de 
informática e outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e 
Órgãos Participantes. 
 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: São órgãos participantes da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante 
o referido Pregão:  

 

 

Secretaria Municipal de Infraestrutura Secretaria Mul da Juventude, Esporte e Turismo 

Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Produção 

Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Mul Abastecimento e Cooperativismo 

Secretaria Municipal de Cultura Secretaria do Chefe de Gabinete 

Fundo Municipal de Assistência Social  Secretaria Municipal do Idoso 

Secretaria Mul de Planejamento e Finanças Secretaria Municipal de Habitação 

Secretaria Municipal de Comunicação  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001736/2013 – Oriundo da Secretaria Municipal de Administração 
 
 
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS:  
 

 
ITEM 

MATERIAL 
(Especificação Técnica e Marca/Modelo) 

 
UND 

 
QTDE 

01 

SERVIDOR 
(Especificação mínima obrigatória) 

 
Processador: Intel Xeon E3-1230v2 (3.3GHz/4-core/8MB/69W, HT) 
Memória: 8GB (2x4GB) Single Rank x8 PC3-12800E (DDR3-1600) Unbuffered CAS-11 Memory Kit 
(4 slots total, máximo 32GB) 
Controladora: Smart Array B120i SATA (RAID 0,1, 10) 
Disco Rígido: 2 x 1TB SATA Hot Plug (até 4 discos) Suporta até 4 HD´s padrão LFF - SATA Hot Plug 
Slots: 1 PCIe 3.0 x16; 1 PCIe 3.0 x8;  1 PCIe 2.0 x8 e 1 PCIe 2.0 x4 . 
Rede: 2 portas gigabit 10/100/1000 
Interfaces: 1 serial, 10 USB 2.0 (4 traseiras, 4 frontal, 2 internas), 1 VGA, 2 RJ45; 1SD 
Vídeo: Integrated Matrox G200 video standard 
Unidade Óptica: DVDRW 
Fonte: 1 fonte de 350W reais Non Hot Plug 
Tipo: Gabinete Torre 4U 
 
Sistema Operacional: Windows Server® 2012 Standard Edition com pacote de 60 Licenças de 

Acesso para Cliente, TS. 
 
Certificado: PPB e ISO9001 devem ser apresentados no ato da entrega do produto. 
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Garantia: Integral de fábrica, período: 36 (trinta e seis) meses a partir do recebimento definitivo 

do equipamento; Prazo de Solução seguir artigo 18, §1º, LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO 
DE 1990, Documentação de garantia deverá ser entregue, juntamente com os equipamentos, 
em idioma português ou inglês, um documento com orientações sobre a configuração e 
utilização dos mesmos, constando todas as ressalvas que influenciem em sua garantia e uma 
declaração formal do fabricante de que o mesmo é solidário com a garantia ofertada pela 
licitante e que a mesma está credenciada a comercializar equipamentos de sua fabricação; 

 
Embalagem: Deve ser do próprio fabricante, lacrada, com informações do número do tipo de 

equipamento, número do lote, número de série e número e data da nota fiscal gravados de 
forma destacada na parte externa. 

 
Condição de novo: O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, não podendo estar fora de 

linha de produção do fabricante na data da realização da licitação, bem como na data de 
assinatura do contrato junto à entidade contratante. 

 

02 

SERVIDOR 
(Especificação mínima obrigatória) 

 
Processador: 2 Processadores Intel® Xeon® E5-2430 - 6-Core, 2.20GHz, 15MB, HT 
Interconexão interna:: Link Intel QuickPath Interconnect (QPI): 6,4 GT/s; 7,2 GT/s; 8,0 GT/s 
Cache:: 15 MB 
Sistema operacional:  Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, x64 
Opções de virtualização: Citrix® XenServer®, VMware® vSphere® ESX™ e ESXi™, Red Hat 

Enterprise Virtualization® 
Chipset: Intel C600 series 
Memória: 32GB ECC com suporte Até 384 GB (12 slots DIMM) DDR3 Storage 
Armazenamento interno máximo: Até 16 TB 
Disco rígido com conector automático: 2 x SATA de 1,5TB 3,5”, HOT-PLUG 
Slots: 2 slots PCIe: 
Controlador de rede: Placa de rede incorporada: LOM Broadcom® 5720 de 1 Gbit e duas portas 
Ethernet de 1 Gbit:: 
Placa de rede Broadcom 5720 de 1 Gbit de porta dupla 
Adaptador vertical Intel I350 de 1 Gbit de porta dupla 
Ethernet convergente de 10 Gbit: 
CNA Brocade® BR1020 de 10 Gbit e duas portas 
DA/SFP+ QLogic® QLE8262 de 10 Gbit de porta dupla 
CNA Base-T Broadcom 57810S de 10 Gbit de porta dupla 
CNA DA/SFP+ Broadcom 57810S de 10 Gbit de porta dupla 
Ethernet de 10 Gbit: 
Adaptador de servidor DA/SFP+ Intel X520 de 10 Gbit de porta dupla 
Adaptador de servidor Base-T Intel X540 de 10 Gbit de porta dupla 
 
HBA FC8/FC4: 
HBA FC QLogic QLE2460 de 4 Gbit de porta única 
HBA FC QLogic QLE2462 de 4 Gbit de porta dupla 
HBA FC QLogic QLE2560 de 8 Gbit de porta única 
HBA FC QLogic QLE2562 de 8 Gbit de porta dupla 
HBA Emulex® LPe-12000-E FC de 8 Gbit e porta única 
HBA FC Emulex LPe-12002-E de 8 Gbit de porta dupla 
HBA FC Brocade 815 de 8 Gbit de porta única 
HBA FC Brocade 825 de 8 Gbit de porta dupla 
 
Alimentação 
Fontes de alimentação de 550 W e 350 W de eficiência Platinum 
Fonte de alimentação de 550 W com cabo de eficiência Silver 
Fontes de alimentação de variação automática 
Disponibilidade 
Fontes de alimentação de alta eficiência, redundantes e com conector automático, discos rígidos 

com conector automático, TPM, suporte a SD interna dupla, tolerância à falha do ventilador, 
tampa frontal opcional, etiqueta de bagagem, memória ECC, tela de LCD interativa; 
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compatível com ENERGY STAR® 
Chassi 
Formato: 
rack de 1 U 
Gerenciamento 
Gerenciamento remoto: 
Gerenciamento básico (padrão) 
iDRAC7 com Lifecycle Controller 
iDRAC7 Express (atualização), iDRAC7 Enterprise (atualização), mídia vFlash de 8 GB (atualização), 

mídia vFlash de 16 GB (atualização) 
 
Gerenciamento de sistemas: 
Compatível com IPMI 2.0 
OpenManage™ Essentials e Dell Management Console 
OpenManage Power Center 
OpenManage Connections: 
OpenManage Integration Suite para Microsoft® System Center 
Plug-in para VMware® vCenter™ 
 
Regulamentação: 
Especificações de segurança de produto, de EMC e ambientais (em inglês) 
 
Suporte para rack: 
Trilhos deslizantes ReadyRails™ II para montagem sem ferramentas em racks de 4 hastes com 

orifícios redondos não rosqueados ou quadrados ou montagem com ferramentas em racks de 
4 hastes com orifícios rosqueados e suporte para braço de gerenciamento de cabo sem 
ferramentas opcional 

 
Trilhos estáticos ReadyRails para montagem sem ferramentas em racks de 4 hastes com orifícios 

redondos não rosqueados ou quadrados ou montagem com ferramentas em racks de 4 
hastes e racks de 2 hastes (da empresa de telefonia) com orifícios rosqueados. 

 
RAID 
Controladores internos: 
PERC S110 (RAID de SW) 
PERC H310 
PERC H710 
PERC H710P 
 
HBAs externos (RAID): 
PERC H810 
 
HBAs externos (não RAID): 
HBA SAS de 6 Gbit/s 
 
Sistema Operacional: Windows Server® 2008 Standard Edition com pacote de 60 Licenças de 

Acesso para Cliente, TS. 
 
Certificado: PPB e ISO9001, devem ser apresentados no ato da entrega do produto. 
 
Garantia: Integral de fábrica, período: 36 (trinta e seis) meses a partir do recebimento definitivo 

do equipamento; Prazo de Solução seguir artigo 18, §1º, LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO 
DE 1990, Documentação de garantia deverá ser entregue, juntamente com os equipamentos, 
em idioma português ou inglês, um documento com orientações sobre a configuração e 
utilização dos mesmos, constando todas as ressalvas que influenciem em sua garantia e uma 
declaração formal do fabricante de que o mesmo é solidário com a garantia ofertada pela 
licitante e que a mesma está credenciada a comercializar equipamentos de sua fabricação; 

 
Embalagem: Deve ser do próprio fabricante, lacrada, com informações do número do tipo de 

equipamento, número do lote, número de série e número e data da nota fiscal gravados de 
forma destacada na parte externa. 
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Condição de novo: O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, não podendo estar fora de 
linha de produção do fabricante na data da realização da licitação, bem como na data de 
assinatura do contrato junto à entidade contratante 

 

03 

COMPUTADOR 
(Especificação mínima obrigatória) 

 
Processador: LGA2011 arquitetura Ivy Bridge, tecnologia de 22nm, frequência de 3.2Ghz, Cache 
L2: 4x256, L3 cache 3mb; 
 
Placa Mãe: Tipificação On Board S/V/R; Socket LGA 2011, Chipset Intel® Z77 Express Chipset, 
Suporte de Memória DDR3 1333/1066/800 MHz, até 8GB,  Estrutura de Rede 10/100/1000 on-
board; Interface de Armazenamento 4 x SATA 3Gb/s, Conexão USB contendo 6 saídas usb e 2 
conexão para usb frontal; Conexões traseiras: 1 x PS/2 Teclado, 1 x PS/2 mouse, 1 x DVI, 1 x VGA, 
6 x USB 2.0,1 x RJ-45, 3 x saída de audio (Line In/Line Out/Microphone); Slot de Expansão: 1 PCI-
E, 02 PCI; 
Memória RAM: DIMM, DDR3,1333 Mhz, PC3 10600; 4GB Single Chanel, 1,5v, Latência: 9-9-9-24. 
 
Disco Rígido: Padrão SATA II de 3.5”, Capacidade de Armazenamento de 500 GB, Rotação 7200 
rpm; 
 
Drive Óptico: DVD-RW: 8x, Formatos Compatíveis: DVD: DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD-RAM, 
DVD-Video, ; 
CD: CD-ROM , CD-R, CD-RW, Tipo SATA, cor predominantemente preta; 
 
Gabinete: Torre 4 baias, Pintura nas cores predominantes preto ou grafite, Painel Frontal USB 2 
SAIDAS; 
 
Fonte de Alimentação: Fonte padrão ATX 20+4 pinos; Potência real 200W; 2 conectores SATA; 
Cor: Cinza; Padrão: ATX 2.0; Ventilador: 1 x 80x80mm; Potência Real CNTP: 200W; Faixa de 
Temperatura Operacional: 5°C a 48°C; MTBF (25°C): 50.000 h; Saída 3.3V: 7A; Saida 5V: 14A; 
Saída 12V V1: 10A; Saída 12V V2; Saída 12V: -12V = 0,3A; Saída 5V VSB: 1,5A; PFC Ativo: Não; 
Chave Liga-desliga: Não; Eficiência: 70%; Tipos de Proteção: Proteção contra curto-circuito; 
Conector MB ATX: 20+4 pinos; Conectores:  IDE ATA: 2; SATA: 2; Floppy Disk: 1; VGA 6 pinos: 
N/D; ATX12V: 4 pinos; Entrada AC: 115/230V chaveado manualmente; 5/3A; Dimensão de 
Produto (LxAxP): 150x85x140mm; Não possui Chave Liga-desliga.  Itens Inclusos:  1 Fote de 
alimentação ATX 200W; 1 Cabo de força 2P+T certificado Inmetro. Padrão NBR 14136; 
 
Teclado: Alfanumérico , padrão ABNTII, interface USB ou PS2, cor predominantemente preta, 
com teclas de atalho; 
 
Mouse: Tipo óptico com Scrool, interface USB ou PS2, Resolução mínima de 1.800DPI, cor 
predominantemente preta; 
 
Monitor: Tamanho: 18,5”, Tipo: LED, Brilho: 250 cd/m², Taxa de Contraste: Mega DCR 5M : 1 
(Static 1000 : 1),  Resolução: 1366 x 768, Tempo de resposta: 5 ms,  Ângulo de visualização 
(horizontal/vertical): 170° / 160°, Suporte de cor: 16.7 M, Interface: 1 x D-Sub e 1 x DVI, Função 
embutida: Eco Saving, Multi Screen S / W, MagicAngle, MagicBright, MagicColor, Off Timer, 
MagicTune, Customized Key, Image Size, Cor: High Glossy Black, Tipo de suporte: Simple, Função 
de descanso: Tilt, Alimentação de energia: 100 - 240 V (50 / 60 hz), consumo de Energia: 20 W , 
Power Consumption (DPMS): 0.3 W, Consumo de energia (stand-by): 0.3 W, Tipo: Fonte Externa 
 
Estabilizador: Tensão de 430VA, 6 tomadas no padrão NBR 14136. Tensão: Bivolt automático, 8 
estágios de regulação, 8 estágios de regulação, entrada 115/127/220V~ e saída 115V~, Função 
TRUE  Rms, Certificado 14373:2006, Gabinete em plástico antichama, Leds coloridos no painel 
frontal: indicam as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa 
crítica, Porta fusível externo com unidade reserva, Botão Liga/Desliga: Temporizado, Garantia 
Exclusiva 01 + 03  anos 
 
Certificado: PPB e ISO9001, devem ser apresentados no ato da entrega do produto. 
 
Garantia: Integral de fábrica, período: 36 (trinta e seis) meses a partir do recebimento definitivo 
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do equipamento; Prazo de Solução seguir artigo 18, §1º, LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 
1990, Documentação de garantia deverá ser entregue, juntamente com os equipamentos, em 
idioma português ou inglês, um documento com orientações sobre a configuração e utilização 
dos mesmos, constando todas as ressalvas que influenciem em sua garantia e uma declaração 
formal do fabricante de que o mesmo é solidário com a garantia ofertada pela licitante e que a 
mesma está credenciada a comercializar equipamentos de sua fabricação; 
 
Embalagem: Deve ser do próprio fabricante, lacrada, com informações do número do tipo de 
equipamento, número do lote, número de série e número e data da nota fiscal gravados de 
forma destacada na parte externa. 
 
Condição de novo: O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, não podendo estar fora de 
linha de produção do fabricante na data da realização da licitação, bem como na data de 
assinatura do contrato junto à entidade contratante. 
 

04 

COMPUTADOR 
(Especificação mínima obrigatória) 

 
Processador: LGA2011 arquitetura Ivy Bridge, tecnologia de 22nm, frequência de 3.2Ghz, Cache 
L2: 4x256, L3 cache 3mb; 
 
Placa Mãe: Tipificação On Board S/V/R; Socket LGA 2011, Chipset Intel® Z77 Express Chipset, 
Suporte de Memória DDR3 1333/1066/800 MHz, até 8GB,  Estrutura de Rede 10/100/1000 on-
board; Interface de Armazenamento 4 x SATA 3Gb/s, Conexão USB contendo 6 saídas usb e 2 
conexão para usb frontal; Conexões traseiras: 1 x PS/2 Teclado, 1 x PS/2 mouse, 1 x DVI, 1 x VGA, 
6 x USB 2.0,1 x RJ-45, 3 x saída de audio (Line In/Line Out/Microphone); Slot de Expansão: 1 PCI-
E, 02 PCI; 
Memória RAM: DIMM, DDR3,1333 Mhz, PC3 10600; 4GB Single Chanel, 1,5v, Latência: 9-9-9-24. 
 
Disco Rígido: Padrão SATA II de 3.5”, Capacidade de Armazenamento de 500 GB, Rotação 7200 
rpm; 
 
Drive Óptico: DVD-RW: 8x, Formatos Compatíveis: DVD: DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD-RAM, 
DVD-Video, ; 
CD: CD-ROM , CD-R, CD-RW, Tipo SATA, cor predominantemente preta; 
 
Gabinete: Torre 4 baias, Pintura nas cores predominantes preto ou grafite, Painel Frontal USB 2 
SAIDAS; 
 
Fonte de Alimentação: Fonte padrão ATX 20+4 pinos; Potência real 200W; 2 conectores SATA; 
Cor: Cinza; Padrão: ATX 2.0; Ventilador: 1 x 80x80mm; Potência Real CNTP: 200W; Faixa de 
Temperatura Operacional: 5°C a 48°C; MTBF (25°C): 50.000 h; Saída 3.3V: 7A; Saida 5V: 14A; 
Saída 12V V1: 10A; Saída 12V V2; Saída 12V: -12V = 0,3A; Saída 5V VSB: 1,5A; PFC Ativo: Não; 
Chave Liga-desliga: Não; Eficiência: 70%; Tipos de Proteção: Proteção contra curto-circuito; 
Conector MB ATX: 20+4 pinos; Conectores:  IDE ATA: 2; SATA: 2; Floppy Disk: 1; VGA 6 pinos: 
N/D; ATX12V: 4 pinos; Entrada AC: 115/230V chaveado manualmente; 5/3A; Dimensão de 
Produto (LxAxP): 150x85x140mm; Não possui Chave Liga-desliga.  Itens Inclusos:  1 Fote de 
alimentação ATX 200W; 1 Cabo de força 2P+T certificado Inmetro. Padrão NBR 14136; 
 
Teclado: Alfanumérico , padrão ABNTII, interface USB ou PS2, cor predominantemente preta, 
com teclas de atalho; 
 
Mouse: Tipo óptico com Scrool, interface USB ou PS2, Resolução mínima de 1.800DPI, cor 
predominantemente preta; 
 
Monitor: Tamanho: 18,5”, Tipo: LED, Brilho: 250 cd/m², Taxa de Contraste: Mega DCR 5M : 1 
(Static 1000 : 1),  Resolução: 1366 x 768, Tempo de resposta: 5 ms,  Ângulo de visualização 
(horizontal/vertical): 170° / 160°, Suporte de cor: 16.7 M, Interface: 1 x D-Sub e 1 x DVI, Função 
embutida: Eco Saving, Multi Screen S / W, MagicAngle, MagicBright, MagicColor, Off Timer, 
MagicTune, Customized Key, Image Size, Cor: High Glossy Black, Tipo de suporte: Simple, Função 
de descanso: Tilt, Alimentação de energia: 100 - 240 V (50 / 60 hz), consumo de Energia: 20 W , 
Power Consumption (DPMS): 0.3 W, Consumo de energia (stand-by): 0.3 W, Tipo: Fonte Externa 
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Estabilizador: Tensão de 430VA, 6 tomadas no padrão NBR 14136. Tensão: Bivolt automático, 8 
estágios de regulação, 8 estágios de regulação, entrada 115/127/220V~ e saída 115V~, Função 
TRUE  Rms, Certificado 14373:2006, Gabinete em plástico antichama, Leds coloridos no painel 
frontal: indicam as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa 
crítica, Porta fusível externo com unidade reserva, Botão Liga/Desliga: Temporizado, Garantia 
Exclusiva 01 + 03  anos 
 
Sistema: O computador deve ser fornecido com Sistema Operacional licenciado, na Versão 
7Seven Professional da Microsoft, tipo 64bits, já instalado e acompanhado com CD de instalação, 
manual e selo de originalidade. 
 
Certificado: PPB e ISO9001, devem ser apresentados no ato da entrega do produto. 
 
Garantia: Integral de fábrica, período: 36 (trinta e seis) meses a partir do recebimento definitivo 
do equipamento; Prazo de Solução seguir artigo 18, §1º, LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 
1990, Documentação de garantia deverá ser entregue, juntamente com os equipamentos, em 
idioma português ou inglês, um documento com orientações sobre a configuração e utilização 
dos mesmos, constando todas as ressalvas que influenciem em sua garantia e uma declaração 
formal do fabricante de que o mesmo é solidário com a garantia ofertada pela licitante e que a 
mesma está credenciada a comercializar equipamentos de sua fabricação; 
 
Embalagem: Deve ser do próprio fabricante, lacrada, com informações do número do tipo de 
equipamento, número do lote, número de série e número e data da nota fiscal gravados de 
forma destacada na parte externa. 
 
Condição de novo: O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, não podendo estar fora de 
linha de produção do fabricante na data da realização da licitação, bem como na data de 
assinatura do contrato junto à entidade contratante. 
 

05 

COMPUTADOR 
(Especificação mínima obrigatória) 
 
Processador: Nº de núcleos: 4, Nº de threads: 8, Velocidade do clock: 3.6 GHz, Frequência turbo 
máx.: 3.8 GHz 
Cache inteligente: 10 MB, Razão barramento/núcleo: 44, DMI: 5 GT/s, Conjunto de instruções: 
64-bit, Litografia: 32 nm. Arquitetura: Tamanho máximo de memória: 64 GB 
Tipos de memória: DDR3-1066/1333/1600 
Nº de canais de memória: 4 
Largura de banda máxima da memória: 51,2 GB/s 
Tamanho do encapsulamento 52.5mm x 45.0mm 
Soquetes suportados LGA2011 
Advanced Technologies 
Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0 
Tecnologia Hyper-Threading Intel® 
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) 
Tecnologia de virtualiza ção Intel® para E/S direcionada (VT-d) 
Novas instruções AES; SSE 4.2; AVX ; 
Estados ociosos 
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® 
Tecnologias de monitoramento térmico 
Bit de desativação de execução 
Thermal Design Power (TDP): 130 Watt 
 
Placa Mãe: Socket LGA2011, Chipset: Intel B75, Memória: Número de Slots: 4 x 240pin, padrão: 
DDR3 1600/1333/1066, Máximo de memória suportada: 32GB, Canal Suportado: Dual Channel , 
Slots de Expansão:PCI Express x16, 1 PCI Express 2.0 x16, 2 Slots PCI , Dispositivos de 
armazenamento: 5  SATA 3Gb / s, 1 SATA 6Gb / s ,  Áudio Onboard: Chipset Áudio: Realtek 
ALC887,  Canais de Áudio: 8 Canais, Onboard LAN:Max LAN Velocidade: 10/100/1000 Mbps , 
Portas Traseiras: 1 x PS2  para teclado / mouse, 1x D-Sub + DVI, 1x HDMI, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 
3x portas de áudio 
Conectores internos: 1 x 24-pinos ATX conector de alimentação principal, 1 x 4-pin ATX 12V 
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conector de alimentação, 1 x conector de ventoinha CPU, 1 x conector de ventilador do sistema, 
1 x conector do painel frontal, 1 x conector de áudio de painel ,  1 x S / PDIF Out header, 1 x 
conector de porta serial, 1 porta paralela x, 1 x Trusted Platform Module (TPM) header, 1 x Clear 
CMOS, Especificações Físicas: Micro ATX, 24Pin. 
 
Placa de Vídeo Profissional: Certificada em aplicativos CAD e DCC, Memoria GPU: 1GB DDR3 
Interface de memoria: 128-bit; Largura de banda da memoria: 25,6 GB/seg; Núcleos de 
processamento CUDA paralelos: 96; Consumo máximo de energia: 40 W; Dimensões físicas: 
2,713. (H) x 6,6. (L) Slot único; Conectores : DVI-DL (1), DP ( Display Port (1) - VGA (através de 
adaptador); Numero de monitores suportados: 2; Barramento gráfico: PCI Express 2.0x16; 3D 
Vision Pro: Suporte via USB 
Modo Mosaico: Sim; Resolução digital máxima: 2560 x 1600 @ 60Hz; APIs: DirectX 11, OpenGL 
4.1 e Shader Model 5; Suporte para: Microsoft Windows 7, Vista ou XP (64-bit e 32-bit), LinuxR 
(64-bit e 32-bit), SolarisR; Peso bruto: 0,610Kg. 
 
Memória RAM: DIMM, DDR3,1333 Mhz, PC3 10600; 8GB Single Chanel, 1,5v, Latência: 9-9-9-24. 
 
Disco Rígido: Padrão SATA II de 3.5”, Capacidade de Armazenamento de 1 TB, Rotação 7200 rpm; 
 
Drive Óptico: DVD-RW: 8x, Formatos Compatíveis: DVD: DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD-RAM, 
DVD-Video, ; 
CD: CD-ROM , CD-R, CD-RW, Tipo SATA, cor predominantemente preta; 
 
Gabinete: Torre 4 baias, Pintura nas cores predominantes preto ou grafite, Painel Frontal USB 2 
SAIDAS; 
 
Fonte de Alimentação: 500W reais, cooler de 120nm, ATX 20+4 pinos; 2-IDE 4 PINOS-MOLEX, 1-
EPS ATX 12V 4 PINOS, 1-PCI EXPRESS 6 PINOS, 4-SATA, 1-CABO DE FORÇA, Tensão de entrada AC 
110/220V, Tomada 2P+T, Padrão NBR 14136; 
 
Teclado: Alfanumérico , padrão ABNTII, interface USB ou PS2, cor predominantemente preta, 
com teclas de atalho; 
 
Mouse: Tipo óptico com Scrool, interface USB ou PS2, Resolução mínima de 2800 DPI, cor 
predominantemente preta; 
 
Monitor: Tamanho: 18,5”, Tipo: LED, Brilho: 250 cd/m², Taxa de Contraste: Mega DCR 5M : 1 
(Static 1000 : 1),  Resolução: 1366 x 768, Tempo de resposta: 5 ms,  Ângulo de visualização 
(horizontal/vertical): 170° / 160°, Suporte de cor: 16.7 M, Interface: 1 x D-Sub e 1 x DVI, Função 
embutida: Eco Saving, Multi Screen S / W, MagicAngle, MagicBright, MagicColor, Off Timer, 
MagicTune, Customized Key, Image Size, Cor: High Glossy Black, Tipo de suporte: Simple, Função 
de descanso: Tilt, Alimentação de energia: 100 - 240 V (50 / 60 hz), consumo de Energia: 20 W , 
Power Consumption (DPMS): 0.3 W, Consumo de energia (stand-by): 0.3 W, Tipo: Fonte Externa 
 
Estabilizador: Tensão de 430VA, 6 tomadas no padrão NBR 14136. Tensão: Bivolt automático, 8 
estágios de regulação, 8 estágios de regulação, entrada 115/127/220V~ e saída 115V~, Função 
TRUE  Rms, Certificado 14373:2006, Gabinete em plástico antichama, Leds coloridos no painel 
frontal: indicam as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa 
crítica, Porta fusível externo com unidade reserva, Botão Liga/Desliga: Temporizado, Garantia 
Exclusiva 01 + 03  anos 
 
 
Certificado: PPB e ISO9001, devem ser apresentados no ato da entrega do produto. 
 
Garantia: Integral de fábrica, período: 36 (trinta e seis) meses a partir do recebimento definitivo 
do equipamento; Prazo de Solução seguir artigo 18, §1º, LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 
1990, Documentação de garantia deverá ser entregue, juntamente com os equipamentos, em 
idioma português ou inglês, um documento com orientações sobre a configuração e utilização 
dos mesmos, constando todas as ressalvas que influenciem em sua garantia e uma declaração 
formal do fabricante de que o mesmo é solidário com a garantia ofertada pela licitante e que a 
mesma está credenciada a comercializar equipamentos de sua fabricação; 
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Embalagem: Deve ser do próprio fabricante, lacrada, com informações do número do tipo de 
equipamento, número do lote, número de série e número e data da nota fiscal gravados de 
forma destacada na parte externa. 
 
Condição de novo: O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, não podendo estar fora de 
linha de produção do fabricante na data da realização da licitação, bem como na data de 
assinatura do contrato junto à entidade contratante 
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NOTEBOOK 
(Especificação mínima obrigatória) 

 
Processador: Arquitetura Ivy Bridge, tecnologia de 22nm, frequência de 3.21Ghz, Cache 3mb; 
 
Memória RAM: mínima 6 GB DDR3 1333Mhz; Capacidade suportada de mínimo 8 GB. 
 
Placa mãe: mínimo de 2 Slots de Memória com suporte mínimo de 8GB; Interfaces: HDMI, 3 
portas USB, VGA, RJ45 com suporte para redes Gigabit 10/100/1000; Wireless IEE 802/11 b/g/n, 
Som On-Board com conetores de saída e entrada de áudio, Webcam integrada com mínimo 1,3 
Mega Pixels; 
 
Disco Rígido: Padrão SATA II, 2,5” com capacidade mínima de 500 GB e 7200 RPM; 
 
Drive Óptico: DVD-RW: 8x, com formatos compatíveis DVD: DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD-
RAM, DVD-Vídeo; CD: CD-ROM , CD-R, CD-RW; 
 
Teclado: Alfanumérico estendido, padrão ABNT2; 
TouchPad com botões (auxiliar e acionador) lateral Scrool; 
 
Tela: Tipo Active Matrix TFT Color; tamanho: 35,6 cm (14"); Tecnologia Cine Crystal; Relação de 
Aspecto 16:9; Modo HD, Resolução máxima 1366x768px; Tipo de Iluminação: LED; Adequado 
para HDCP; Controlador Gráfico INTEL, memória gráfica DDR3 SDRAM; 
 
Fonte: Bi Volt  65W, saída 12V, Tensão de entrada 110/220 Automático; 
 
Bateria: Tipo 6 células, Íon Lítio (Li-Ion); capacidade mínima 2200 mAh; 
 
Sistema: O computador deve ser fornecido com Sistema Operacional licenciado, na Versão 
7Seven Professional da Microsoft, tipo 64bits, já instalado e acompanhado com CD de instalação, 
manual e selo de originalidade. 
 
Certificado: PPB e ISO9001, devem ser apresentados no ato da entrega do produto. 
 
Garantia: Integral de fábrica, período: 36 (trinta e seis) meses a partir do recebimento definitivo 
do equipamento; Prazo de Solução seguir artigo 18, §1º, LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 
1990, Documentação de garantia deverá ser entregue, juntamente com os equipamentos, em 
idioma português ou inglês, um documento com orientações sobre a configuração e utilização 
dos mesmos, constando todas as ressalvas que influenciem em sua garantia e uma declaração 
formal do fabricante de que o mesmo é solidário com a garantia ofertada pela licitante e que a 
mesma está credenciada a comercializar equipamentos de sua fabricação; 
 
Embalagem: Deve ser do próprio fabricante, lacrada, com informações do número do tipo de 
equipamento, número do lote, número de série e número e data da nota fiscal gravados de 
forma destacada na parte externa. 
 
Condição de novo: O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, não podendo estar fora de 
linha de produção do fabricante na data da realização da licitação, bem como na data de 
assinatura do contrato junto à entidade contratante. 
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LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 
(Especificação mínima obrigatória) 

 
Especificações Opticas 

UN 5 
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Fonte de luz  Diodo de luz 650nm - Laser 
Distância de Leitura : 20cm 
Velocidade de leitura:  500 leituras/segundo 
Ângulo de leitura: 52º 
Ângulo de Pitch/Roll/Skew: 65° / 30° / 65° 
Profundidade de Campo: 35 ~ 220 mm for UPC/EAN 100% 
Rejeição a luz ambiente: 4.500 LUX 
Contraste: 30% @ UPC/EAN 100% 
Classe do laser: CDRH Class II; IEC 60825-1: Class II 
 
Especificações Elétricas: 
Tensão: 5Vcc +/- 10% 
Operação  200mA 
 
Especificações Ambientais: 
Temperatura (operação): 0ºC a 40ºC 
Temperatura (armazenagem): -20ºC a +60ºC 
Umidade (operação): 5% a 95% (sem condensação) 
Umidade (armazenagem): 5% a 95% (sem condensação) 
 
Especificações Físicas: 
Tipo de Interface: Teclado e USB 
Resistência a Choque 
Resistência a queda de 1m 
Dimensões: 106.7mm (A) x 155.0mm (P) x 58.0mm (L) 
Peso: 148gramas (sem o suporte) 
Alarmes 
Indicador Buzzer: Programável para beep 
Indicador LED: LED tricolor Verde, vermelho & azul 
Certificação: CE, FCC 
Método de programação: Manual de código de barras - Configuração Windows AP 
Update de Firmware: - Pela memória flash 
Padrões de códigos lidos: Code 32, Code 39 ASCII, Code 93, Code 128, Chinese Post Code, EAN-8, 
EAN-13, Intercalado 2 de 5, Discreto 2 de 5, UPC-E e UPC-A 
 
Especificações Técnicas: 
Fonte de luz  Diodo de luz: 650nm 
Velocidade de leitura: 500 leituras/segundo 
Ângulo de varredura: 52° 
Taxa de varredura: 500 scans por segundo 
Profundidade de campo: 35 ~ 220 mm for UPC/EAN 100% 
Ângulo de Pitch/Roll/Skew: 65° / 30° / 65° 
Contraste mínimo: 30% @ UPC/EAN 100% 
Indicadores (LED): Verde, vermelho & azul 
Sinal Sonoro: Operação programável para beep 
Interface teclado: RS-232C,USB 1.1, Wand 
Altura: 106.7 mm 
Profundidade: 155.0 mm 
Largura: 58.0 mm 
Cabo padrão: 2m (esticado) 
Tensão de entrada: 5Vcc +/- 10% 
Classe do laser: CDRH Class II; IEC 60825-1: Class II 
Certificações: EMC CE & FCC DOC 
Largura mínima da barra: 5 mil @ PCS 90%, Code 39 
 
Garantia: De fábrica, período: 48 (quarenta e oito) meses a partir do recebimento definitivo do 
equipamento; Prazo de Solução seguir artigo 18, §1º, LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990, 
Documentação de garantia deverá ser entregue, juntamente com os equipamentos, em idioma 
português ou inglês, um documento com orientações sobre a configuração e utilização dos 
mesmos, constando todas as ressalvas que influenciem em sua garantia e uma declaração formal 
do fabricante de que o mesmo é solidário com a garantia ofertada pela licitante e que a mesma 
está credenciada a comercializar equipamentos de sua fabricação; 
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Embalagem: Deve ser do próprio fabricante, lacrada, com informações do número do tipo de 
equipamento, número do lote, número de série e número e data da nota fiscal gravados de 
forma destacada na parte externa. 
 
Condição de novo: O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, não podendo estar fora de 
linha de produção do fabricante na data da realização da licitação, bem como na data de 
assinatura do contrato junto à entidade contratante 
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IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA 
(Especificação mínima obrigatória) 

 
Velocidade da impressão em preto::Até 60 ppm 
Até 1200 x 1200 dpi 
Ciclo de serviço (mensal, carta): Até 275.000 páginas; 
Ciclo de serviço (mensal, A4): Até 275.000 páginas 
Tecnologia de impressão: Laser 
Velocidade do processador: 800 MHz 
Qualidade de impressão preto (ótima) 
Idiomas de impressão: HP PCL 6; HP PCL 5e (driver HP PCL 5e disponível somente a partir da 
Web); Emulação postscript nível 3; impressão em PDF nativo (v 1.4) 
Monitor: LCD de 4 linhas (texto e gráficos coloridos) 
Conectividade, padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade, 1 Ethernet Gigabit, 2 USB Host externas (1 
de impressão direta e 1 externa acessível), 2 portas USB 2.0 Host internas (para conexão de 
terceiros), 1 HIP USB 2.0 de alta velocidade (para conexão de terceiros). 
Conectividade, opcional: LAN 802.11b/g/n sem fio (modo estação), outros acessórios de rede: 
Servidor de impressão Jetdirect 2700w USB sem fio 
Rede: Padrão (Gigabit Ethernet incorporada) 
Sistemas operacionais compatíveis 
Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows® Server 2003 (SP1+), 
Windows® Server 2008 (todos de 32 bit e 64 bit), Windows® Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X 
v10.5, 10.6, 10.7 
Citrix e Windows Terminal Services 
Memória, padrão: 512 MB 
Memória, máxima: 1 GB 
Tamanhos de mídia suportados: Bandeja 1 multiuso: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, Dpostcard 
(JIS), executivo (JIS), RA4, 10 x 15 cm, envelope (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2, 
bandeja de entrada para 500 folhas opcional: executivo (JIS), A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K; bandeja 
de entrada de alta capacidade para 1.500 folhas: A4 opcional 
Alimentação: Tensão de entrada de 100 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz) 
Consumo de energia: 920 watts (imprimindo), 21 watts (pronta), 5,5 watts (suspensão), 1 watt 
(desligamento automático), 0,3 watts (desligamento manual) 
Gama de temperaturas de funcionamento: 15 a 32ºC 
Intervalo de umidade para funcionamento: 10 a 80% RH 
Dimensões mínimas (L x P x A): 415 x 428 x 398 mm 
Dimensões máximas (L x P x A): 415 x 768 x 398 mm 
Peso: 23,7 kg 
Conteúdo da caixa: Impressora; Cabo de alimentação em ângulo reto; Software e documentação 
em CD-ROM; Cartucho de toner preto LaserJet (~ 10.000 páginas); Guia passos iniciais; Folheto de 
suporte; Termo de Garantia 
 
Garantia: Integral de fábrica, período: 12 (doze) meses a partir do recebimento definitivo do 
equipamento; Prazo de Solução seguir artigo 18, §1º, LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990, 
Documentação de garantia deverá ser entregue, juntamente com os equipamentos, em idioma 
português ou inglês, um documento com orientações sobre a configuração e utilização dos 
mesmos, constando todas as ressalvas que influenciem em sua garantia e uma declaração formal 
do fabricante de que o mesmo é solidário com a garantia ofertada pela licitante e que a mesma 
está credenciada a comercializar equipamentos de sua fabricação; 
 
Embalagem: Deve ser do próprio fabricante, lacrada, com informações do número do tipo de 
equipamento, número do lote, número de série e número e data da nota fiscal gravados de 
forma destacada na parte externa. 
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Condição de novo: O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, não podendo estar fora de 
linha de produção do fabricante na data da realização da licitação, bem como na data de 
assinatura do contrato junto à entidade contratante 
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IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL 
(Especificação mínima obrigatória) 

 
Suporte a impressão, cópia e digitalização (3 em 1), velocidade de impressão e cópia de até 18 
ppm, qualidade de saída efectiva de até 600 x 600 ppp com HP FastRes 1200, resolução de 
digitalização (melhorada) até 19.200 ppp, 8 MB de RAM, processador de 400 MHz, conectividade 
High-speed USB 2.0, bandeja de entrada para 150 folhas 
Funções:  Impressora / Copiadora / Scann 
Tecnologia de Impressão:  Laser 
Velocid. Impressão Color (ppm):  Não Suporta 
Velocid. Copiadora Preto (cpm):  Até 18 
Velocid. Copiadora Color (cpm):  Não Suporta 
Resolução Máx.Copiadora (dpi):  Até 600 x 600 
Redução/Ampliação:  Sim 
Resolução Óptica Scanner (dpi):  Até 600 
Res.Interpolada Scanner (dpi):  Até 19200 
Velocidade Transmissão Fax:  Não Suporta 
Resolução Máxima Fax (dpi):  Não suporta 
Papel Ofício 9 (215 x 315 mm):  Sim 
Porta Pictbridge:  Não  Porta FIH:  Não 
Wi-Fi:  Não   
Leitor de Cartão de Memória:  Não 
Alimentador Aut. Folhas (ADF):  Não Suporta 
Bluetooth:  Não 
Cap. Entrada Máxima (folhas):  150 
Cap. Entrada Padrão (folhas):  150 
Ciclo Mensal (páginas):  8000 
Digitalização Frente e Verso:  Não 
Disco Rígido Padrão:  Não suporta 
Envelopes:  Sim  
Garantia:  01 ano balcão 
Impressão frente e verso:  Não Suporta 
Porta USB:  01 Linguagem Padrão:  Host-based 
Papel A3 (420 x 297 mm):  Não 
Papel A4 (210 x 297 mm):  Sim 
Papel A5 (148 x 210 mm):  Sim 
Papel Carta (216 x 279 mm):  Sim 
Papel Executivo:  Sim Papel Legal:  Sim 
Papel Ofício 2 (216 x 330 mm):  Sim 
Porta Paralela:  Não 
Porta Serial:  Não 
Rede:  Não Suporta 
Resolução Máxima (dpi):  Até 600 x 600 
Slot EIO:  Não 
Velocid. Impressão Preto (ppm):  Até 18 
Voltagem (V):  110 
Dimensão: Altura: 25,00 Centímetros, Largura 41,00 Centímetros, Profundidade 27,00 
Centímetros 
 
Garantia: Integral de fábrica, período: 12 (doze) meses a partir do recebimento definitivo do 
equipamento; Prazo de Solução seguir artigo 18, §1º, LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990, 
Documentação de garantia deverá ser entregue, juntamente com os equipamentos, em idioma 
português ou inglês, um documento com orientações sobre a configuração e utilização dos 
mesmos, constando todas as ressalvas que influenciem em sua garantia e uma declaração formal 
do fabricante de que o mesmo é solidário com a garantia ofertada pela licitante e que a mesma 
está credenciada a comercializar equipamentos de sua fabricação; 
 

UN 30 



 
 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

 

Embalagem: Deve ser do próprio fabricante, lacrada, com informações do número do tipo de 
equipamento, número do lote, número de série e número e data da nota fiscal gravados de 
forma destacada na parte externa. 
 
Condição de novo: O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, não podendo estar fora de 
linha de produção do fabricante na data da realização da licitação, bem como na data de 
assinatura do contrato junto à entidade contratante 
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CABO USB AXB 2.0 HIGH SPEED 
(Especificação mínima obrigatória) 

 
Cabo USB tipo AxB com Filtro High Speed 
1 conector tipo A 
1 conector tipo B com Filtro. 
Possui Filtro para eliminação de interferências externas 
Comprimento: 1,80 metros 
Padrão: USB 2.0 
 
Garantia: Integral de fábrica, período: 12 (doze) meses a partir do recebimento definitivo do 
equipamento; Prazo de Solução seguir artigo 18, §1º, LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990, 
Documentação de garantia deverá ser entregue, juntamente com os equipamentos, em idioma 
português ou inglês, um documento com orientações sobre a configuração e utilização dos 
mesmos, constando todas as ressalvas que influenciem em sua garantia e uma declaração formal 
do fabricante de que o mesmo é solidário com a garantia ofertada pela licitante e que a mesma 
está credenciada a comercializar equipamentos de sua fabricação; 
 
Embalagem: Deve ser do próprio fabricante, lacrada, com informações do número do tipo de 
equipamento, número do lote, número de série e número e data da nota fiscal gravados de 
forma destacada na parte externa. 
 
Condição de novo: O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, não podendo estar fora de 
linha de produção do fabricante na data da realização da licitação, bem como na data de 
assinatura do contrato junto à entidade contratante 
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AUTOTRANSORMADOR 110/220V 
(Especificação mínima obrigatória) 

 
Entrada: 110V ou 220V 
Saída:   220V ou 110V 
Potência nominal: 1500w 
Frequência de operação- 60 HZ 
Núcleo: Chapa de ferro Silício 
Fio: Cobre 
Pintura: Preto fosco 
Conexões- Tomada + cabo bipolar macho, 2,5mm 2º amperes, padrão NBR 14.136 
Acondicionamento- Caneca plástica 
Peso médio- 6.900 kg 
Dimensão cm- L12 x P14 x A15 
 
Garantia: Integral de fábrica, período: 12 (doze) meses a partir do recebimento definitivo do 
equipamento; Prazo de Solução seguir artigo 18, §1º, LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990, 
Documentação de garantia deverá ser entregue, juntamente com os equipamentos, em idioma 
português ou inglês, um documento com orientações sobre a configuração e utilização dos 
mesmos, constando todas as ressalvas que influenciem em sua garantia e uma declaração formal 
do fabricante de que o mesmo é solidário com a garantia ofertada pela licitante e que a mesma 
está credenciada a comercializar equipamentos de sua fabricação; 
 
Embalagem: Deve ser do próprio fabricante, lacrada, com informações do número do tipo de 
equipamento, número do lote, número de série e número e data da nota fiscal gravados de 
forma destacada na parte externa. 
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Condição de novo: O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, não podendo estar fora de 
linha de produção do fabricante na data da realização da licitação, bem como na data de 
assinatura do contrato junto à entidade contratante 
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SCANNER DIGITALIZADOR TIPO DUPLEX 
(Especificação mínima obrigatória) 

 
Tipo de digitalizador: Digitalizador com alimentação de papel 
Resolução de digitalização 600 dpi x 600 dpi 
Área de digitalização 216 mm x 914 mm Formatos de papel A4, A5, A6, B5, Letter, Letter 
Legal 
Profundidade de cor Entrada: 24 Bits Cor / 8 Bits Monocromático, Saída: 24 Bits Cor / 8 
Bits Monocromático 
Categoria Grupo de trabalho 
Fonte de luz: Técnica ReadyScan LED 
Velocidade de digitalização: Monocromático: 40 Páginas/min - Cor: 40 Páginas/min, 
Monocromático: 80 imagem/min - Cor: 80 imagem/min 
Tratamento de suportes / papel: 
Alimentação automática : 75 Páginas 
Duplex Scan : Sim 
 
Funcionalidades de digitalização 
Características: Diminuição de cor RGB, Avançar páginas vazias, Agrafagem A3, Remoção da 
perfuração, Edição avançada de imagem, Configurações predefinidas, Divisão automática em 
áreas, Correcção automática da inclinação, Automatic multi-document recognition, Detecção 
automática de P/B e cores 
Formatos de impressão:  Digitalizar para JPEG, Digitalizar para TIFF, Digitalizar para TIFF 
múltiplo, Digitalizar para PDF, Digitalizar para PDF / lote, Digitalizar para PDF com função de 
localização, Digitalizar para PDF protegido 
Volume de digitalização: 1.800 Páginas por dia 
Conectividade: Ligações USB 2.0 Tipo B 
Dimensões do produto:302  x 198 x 213 (Largura x Profundidade x Altura) 
Peso do produto: 4,6 kg 
Controlador: TWAIN, WIA, ISIS 
Software incluído ABBYY FineReader® Sprint Plus 5.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint Plus 
6.0 (Windows), Event Manager, Scan, Presto! BizCard 5 SE, Presto! Page Manager 8 Pro 
Sistemas operativos compatíveis: Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 
10.5+, Mac OS 10.6+, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista 
x64, Windows XP, Windows XP x64 
Consumo de energia: 45 W, 13 W (economia), 5 W (em modo de repouso) 
Humidade do ar: Operação 10% - 80%, armazenamento: 10% - 85% 
Temperatura: Operação 5° C - 35° C, Armazenamento -25° C - 60° C 
Material fornecido: Folha portadora, Driver e programas de ajuda (CD), Aparelho principal, Cabo 
de corrente, Manual de instalação, Software (CD), Cabo USB, Instruções de utilização (CD), 
Documento da garantia 
 
Garantia: Integral de fábrica, período: 12 (doze) meses, com garantia no loca, a partir do 
recebimento definitivo do equipamento; Prazo de Solução seguir artigo 18, §1º, LEI Nº 8.078, DE 
11 DE SETEMBRO DE 1990, Documentação de garantia deverá ser entregue, juntamente com os 
equipamentos, em idioma português ou inglês, um documento com orientações sobre a 
configuração e utilização dos mesmos, constando todas as ressalvas que influenciem em sua 
garantia e uma declaração formal do fabricante de que o mesmo é solidário com a garantia 
ofertada pela licitante e que a mesma está credenciada a comercializar equipamentos de sua 
fabricação; 
 
Embalagem: Deve ser do próprio fabricante, lacrada, com informações do número do tipo de 
equipamento, número do lote, número de série e número e data da nota fiscal gravados de 
forma destacada na parte externa. 
 
Condição de novo: O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, não podendo estar fora de 
linha de produção do fabricante na data da realização da licitação, bem como na data de 
assinatura do contrato junto à entidade contratante 
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GPS COM CAMERA INTERNA 5MP MAPA BRASIL 
(Especificação mínima obrigatória) 

 
Dimensões da unidade, LxAxP: 2,4" x 6,3" x 1,4" (6,1 x 16,0 x 3,6 cm) 
Tamanho do visor, LxA: 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm); 2,6" diag (6,6 cm) 
Resolução do visor, LxA: 160 x 240 pixels 
Tipo de visor: TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores 
Peso: 9,3 oz (262,1 g) com baterias 
Bateria: 2 baterias AA NiMH (inclusas) 
Duração da bateria: 16 horas (2 baterias AA) 
À prova d'água: sim (IPX7) 
Flutua: não 
Receptor de alta sensibilidade: sim 
Interface: compatível com USB de alta velocidade e NMEA 0183 
Mapas e memória: 
Mapa base: sim 
Mapas pré-carregados: não 
Capacidade de incluir mapas: sim 
Memória interna: 3,5 GB 
Aceita cartões de dados: Cartão microSD™ (incluso) 
Paradas/Favoritos/Localizações: 2000 
Rotas: 200 
Registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos 
Características: 
Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): sim (com mapeamento 
opcional para estradas detalhadas) 
Bússola eletrônica: sim (compensação de inclinação, 3 eixos) 
Tela sensível ao toque: não 
Altímetro barométrico: sim 
Câmera: sim (5 megapixels com foco automático; geomarcação automática) 
Pode ser facilmente usado para geocaching: sim (informatizado) 
Compatível com mapas personalizados: sim 
Navegação por imagens (navega nas fotos geomarcadas): sim 
Jogos de GPS externo: não 
Calendário de caça/pesca: sim 
Informações sobre o sol e a lua: sim 
Tabelas de marés: sim 
Cálculos de área: sim 
POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse): sim 
Transferência unidade a unidade (compartilha dados sem fio com unidades similares): sim 
Visualizador de imagens: sim 
Itens Inclusos: 
- Navegador GPSMAP 
- City Navigator em microSD (MAPAS DO BRASIL) 
- Cabo USB 
- Bateria recarregável 
- Carregador de pilhas 
- Certificado de Garantia de 1 Ano da empresa com sede no BRASIL 
- Manual em Português 
- Nota Fiscal 
 
Garantia: Integral de fábrica, período: 12 (doze) meses, com garantia no loca, a partir do 
recebimento definitivo do equipamento; Prazo de Solução seguir artigo 18, §1º, LEI Nº 8.078, DE 
11 DE SETEMBRO DE 1990, Documentação de garantia deverá ser entregue, juntamente com os 
equipamentos, em idioma português, um documento com orientações sobre a configuração e 
utilização dos mesmos, constando todas as ressalvas que influenciem em sua garantia e uma 
declaração formal do fabricante de que o mesmo é solidário com a garantia ofertada pela 
licitante e que a mesma está credenciada a comercializar equipamentos de sua fabricação; 
 
Embalagem: Deve ser do próprio fabricante, lacrada, com informações do número do tipo de 
equipamento, número do lote, número de série e número e data da nota fiscal gravados de 
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forma destacada na parte externa. 
 
Condição de novo: O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, não podendo estar fora de 
linha de produção do fabricante na data da realização da licitação, bem como na data de 
assinatura do contrato junto à entidade contratante 
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NOBREAK 1400VA BIVOLT 
(Especificação mínima obrigatória) 

 
- Software para gerenciamento de energia Power View 
- Saída padrão USB para comunicação inteligente (acompanha cabo tipo A-B). 
- Acompanha Extension Cord. 
- Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. 
- Filtro de linha. 
- Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. 
- Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). 
- DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. 
- Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil. 
- Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. 
- Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. 
- Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos 
de carga. 
- Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak. 
- True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. 
Ideal para redes instáveis ou com geradores. 
- Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do 
circuito eletrônico interno. 
- Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu 
funcionamento ideal. 
- Interativo - regulação on-line. 
- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). 
- Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão - adequado para equipamentos de 
informática, áudio - e vídeo (cargas não lineares). 
- Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, 
modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. 
- Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim 
do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. 
- Alarme Anti-Intrusão 
- Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento 
acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. 
- Porta fusível externo com unidade reserva. 
- 5 tomadas no padrão NBR 14136. 
- Baterias internas: 1 bateria 12Vdc / 18 ou 17Ah (24Vdc) 
 
Garantia: Garantia 18 (dezoito) meses, a partir do recebimento definitivo do equipamento; Prazo 
de Solução seguir artigo 18, §1º, LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990, Documentação de 
garantia deverá ser entregue, juntamente com os equipamentos, em idioma português ou inglês, 
um documento com orientações sobre a configuração e utilização dos mesmos, constando todas 
as ressalvas que influenciem em sua garantia e uma declaração formal do fabricante de que o 
mesmo é solidário com a garantia ofertada pela licitante e que a mesma está credenciada a 
comercializar equipamentos de sua fabricação; 
 
Embalagem: Deve ser do próprio fabricante, lacrada, com informações do número do tipo de 
equipamento, número do lote, número de série e número e data da nota fiscal gravados de 
forma destacada na parte externa. 
 
Condição de novo: O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, não podendo estar fora de 
linha de produção do fabricante na data da realização da licitação, bem como na data de 
assinatura do contrato junto à entidade contratante 
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PROJETOR MULTIMIDIA 
(Especificação mínima obrigatória) 
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Tecnologia 3LCD 
Brilho de 2800 ANSI Lumens 
Resolução SVGA (800 x 600 pixels) 
Lâmpada de alta durabilidade 
Porta USB para conexão de vídeo 
Ajuste de keystone horizontal 
Dimensões (com lente) - PxLxA 22,8 x 29,5 x 7,9 cm 
Peso 2,3 Kg 
Ruído 37 dB (Alto Brilho) / 29 dB (Baixo Brilho) 
Consumo 283 W, 2,9 W Standby - 110V 270 W, 3,3 W Standby - 220V 
Temperatura de Operação 5º à 35ºC 
Voltagem 100-240V +/- 10%, 50/60Hz AC 
Código do projetor "V11H430122 " 
Tecnologia 
3LCD 
 
Brilho: 2800 ANSI Lumens 
Contraste: 3000:1 
Resolução: SVGA (800x600) 
Resolucao Suportada: VGA, XGA, SXGA 
Metodos de Projeção: Teto/Frontal/Traseiro 
Aspecto: 4:3 (suporta 16:9 e 16:10) 
Lentes 
Tipo : Fixa - Foco Manual 
F-N: 1.44 
Foco: 16.7mm 
Zoom: 1.0 - 1.35 digital 
Lampada 
Tipo: 200W UHE 
Vida Útil:4000 H (Alto Brilho), 5000 H (Baixo Brilho) 
Tela 
Distância: 0,88 - 10,44 m 
Tamanho: 30" à 350" (polegadas) 
Correção Keystone 
Vertical: +/- 30º 
Horizontal: +/- 30º 
Reprodução de Cor: 24 bit; 16.7 Milhoes 
Alto Falante : 2W Mono 
 
Conexões 
Entrada 
VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1 
Video composto (1 RCA) x 1 
S-video (Mini DIN 4 pin) x 1 
Video componente (compartilhado com entrada VGA) x 1 
Audio (RCA) x 1 
USB tipo B x 1 (vídeo de computador) 
Saida 
VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1 - Retorno para Monitor 
Audio (Stereo Mini Jack) x 1 
Compatibilidade de Sinais de video 
NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / SECAM 
HDTV: 480i, 480p, 720p, 1080i 
Resolução de vídeo:480 linhas (NTSC) e 560 linhas (PAL) 
Conexão para Controle : USB (tipo B) x 1 / USB (tipo A) x 1 
Controle Remoto Seleção : entrada, power, modo de cor, botões para conexão direta 
(computador, video e USB), volume, e-zoom, a/v mute, num, freeze, menu, help, auto, aspecto, 
pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e enter. 
Conteudo da Embalagem 
Projetor 
Cabo de alimentação 1,8 m 
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Cabo de computador 1,8 m 
Cabo USB 1,8 m 
Controle remoto com baterias 
Software de rede Projector Software Ver.1.00b 
Maleta de transporte 
Manual do usuário 
 
Garantia: Garantia 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do equipamento; Prazo de 
Solução seguir artigo 18, §1º, LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990, Documentação de 
garantia deverá ser entregue, juntamente com os equipamentos, em idioma português ou inglês, 
um documento com orientações sobre a configuração e utilização dos mesmos, constando todas 
as ressalvas que influenciem em sua garantia e uma declaração formal do fabricante de que o 
mesmo é solidário com a garantia ofertada pela licitante e que a mesma está credenciada a 
comercializar equipamentos de sua fabricação; 
 
Embalagem: Deve ser do próprio fabricante, lacrada, com informações do número do tipo de 
equipamento, número do lote, número de série e número e data da nota fiscal gravados de 
forma destacada na parte externa. 
 
Condição de novo: O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, não podendo estar fora de 
linha de produção do fabricante na data da realização da licitação, bem como na data de 
assinatura do contrato junto à entidade contratante 
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CÂMERA DIGITAL COMPACTA 
(ESPECIFICAÇÃO mínima obrigatória) 

 
Pixels Efetivos: 16.1 milhões 
Sensor de Imagem: CCD 
Tamanho do Sensor: 1/2.3 pol. 
Total de Pixels: 16.44 milhões (aprox.) 
Lente: Lente de cristal NIKKOR ED com zoom ótico de 26x 
Distância Focal da Lente: 4,0 mm a 104,0 mm (ângulo de visão equivalente ao da lente de 22,5 
mm a 585 mm no formato 35 mm [135]) 
Número f/ da Lente: f/3.1-5.9 
Construção da Lente: 12 elementos em 9 grupos 
Zoom da Lente: 26x 
Zoom Digital: Até 4x (ângulo de visão equivalente ao da lente de aproximadamente 2.100 mm no 
formato 35 mm [135]) 
Redução de Vibração: Estabilizador VR da lente 
Foco Automático (AF): AF TTL por detecção de contraste 
Seleção da Área de Foco do Foco Automático (AF): Central  e Prioridade de rosto 
Alcance de Foco: [W]: Aprox. 50 cm ao infinito , [T]: Aprox. 1,5 m ao infinito , Modo close-up em 
macro: Aprox. 1 cm ao infinito 
Trava de Foco: Sim 
Tamanho do Monitor: 3,0 pol. na diagonal 
Tipo de monitor: LCD-TFT com Película antirreflexo , Ajuste de brilho em 5 níveis 
Resolução Monitor: 921,000 pontos 
Cobertura do Quadro do Monitor (modo de disparo): 95% horizontal (aprox.) , 95% vertical 
(aprox.) 
Cobertura do Quadro do Monitor (modo de reprodução): 100% horizontal (aprox.) 
Mídia de Armazenamento: Cartão de memória SD , Cartão de memória SDHC , Cartão de 
memória SDXC, 
Memória Interna:  50MB 
Sistema de Armazenamento de Arquivos: DCF , EXIF 2.3 , DPOF e MPF 
Formatos de Armazenamento de Arquivos: 
Imagens estáticas: JPEG 
Vídeos: MOV (vídeo: MPEG-4 AVC/H.264, Áudio: AAC estéreo) 
Imagens 3D: MPO 
Vídeo: HD: 1280px720p/30 qps , TV padrão: 640x480/30 qps 
Função Memorando de Voz: Sim 
Tamanho da Imagem (pixels): 4608x3456 (16 M) 
Sensibilidade ISSO: ISO 80-1600, Automático (ganho automático ISO 80-1600) 
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A Menor Sensibilidade ISSO: 80 
A Maior Sensibilidade ISSO: 1600 
Fotometria da Exposição: Matriz de 256 segmentos com ponderação central 
Controle de Exposição: Exposição auto programada (velocidade do obturador, detecção de filtro 
ND e sensibilidade ISO) , Programa flexível com detecção de movimento 
Modos de Exposição: Auto Programado 
Modos de Cena: Luz de Fundo ,Praia ,Close up ,Cópia ,Crepúsculo/Madrugada ,Show de Fogos de 
Artifício ,Alimentos ,Paisagem ,Museu ,Paisagem Noturna ,Retrato Noturno ,Assistente de 
Panorama ,Festa/Interior ,Retrato Animal de Estimação, Retrato ,Seletor Automático de Cena, 
Neve ,Esportes , Pôr-do-sol, Fotografia 3D 
Edição de Imagem na Câmera:Cortar ,D-Lighting ,Girar Imagem ,Suavização de Pele ,Imagem 
Reduzida 
Compensação de Exposição: EV de ±2 em passos de 1/3 
Trava de Exposição: Não 
Bracketing de Exposição: Não 
Balanço de Branco: Automático ,Nublado ,Luz do dia ,Flash ,Fluorescente ,Incandescente ,Manual 
Obturador: Obturador mecânico-eletrônico 
Velocidade do Obturador: 1/1500 - 1 s (quando a sensibilidade ISO está definida como 
Automática) , 4 s (quando o modo de cena estiver definido como Show de Fogos de Artifício) 
Velocidade Máxima de Disparo Contínuo com Resolução Total: Até 4 disparos de aprox 1.2 
quadros por segundo 
Opções de Disparo Contínuo: Seletor de Melhor Foto ,Contínuo , Vários disparos 16 ,Único 
Abertura: Seleção de filtro ND controlado eletronicamente (-3.3 AV) 
Temporizador automático: Duração de 10 segundos 
Alcance do Flash Embutido (aprox.) (sensibilidade ISO: Automática): [W]: 0,5 m a 5,0 m, [T]: 1,5 m 
a 2,5 m 1,5 m a 2,5 m 
Controle do Flash Embutido: Flash automático TTL com monitor pré-flash 
Interface: USB de alta velocidade 
Protocolo de transferência de dados da interface: MTP , PTP 
Saída de Vídeo: NTSC , PAL 
Saída HDMI: Automático, 480p , 720p, 1080i 
Terminal de E/S: Saída de áudio/vídeo (A/V), E/S Digital (USB) , Conector mini HDMI (saída HDMI) 
Idiomas Suportados: mínimo: Português Brasileiro ,Inglês, Espanhol 
Fontes de alimentação: Quatro pilhas tamanho AA 
Bateria/Baterias: AA (Alcalina, Ni-MH, Oxyride ou Lítio) 
Vida útil da bateria (fotos por carga): Alcalina AA: 300 disparos, Lítio AA : 740 disparos, EN-MH2: 
450 disparos. Baseado nos padrões da Associação de Produtos de Imagem e Câmeras (Camera 
and Imaging Products Association - CIPA) para medição da vida útil das baterias das câmeras. 
Medida a 23(-/+2)°C; zoom ajustado para cada foto, flash disparado a cada duas fotos, qualidade 
de imagem definida como Normal, tamanho de imagem definido como 4608×3456 (16 M) A vida 
útil da bateria pode variar dependendo do intervalo entre os disparos e do tempo em que os 
menus e as imagens são exibidos. 
Rosca do Tripé: ¼ 
Dimensões (aprox.): 3.1pol. (76.3mm), 4.4pol. (111.1mm), 3.3pol. (83.1mm) 
Peso (aprox.):  430g - com bateria e cartão de memória SD. O método de notação das dimensões 
e do peso está de acordo com a diretriz CIPA DCG-005-2009. 
Ambiente de Operação: Temperatura: 0°C a 40°C 
Acessórios Incluídos:  Tampa da lente LC-CP25, Alça AN-CP21, Cabo USB UC-E16, Cabo de áudio e 
vídeo EG-CP16, Quatro baterias alcalinas AA, CD Software ViewNX 2. 
 
Garantia: Garantia 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do equipamento; Prazo de 
Solução seguir artigo 18, §1º, LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990, Documentação de 
garantia deverá ser entregue, juntamente com os equipamentos, em idioma português ou inglês, 
um documento com orientações sobre a configuração e utilização dos mesmos, constando todas 
as ressalvas que influenciem em sua garantia e uma declaração formal do fabricante de que o 
mesmo é solidário com a garantia ofertada pela licitante e que a mesma está credenciada a 
comercializar equipamentos de sua fabricação; 
 
Embalagem: Deve ser do próprio fabricante, lacrada, com informações do número do tipo de 
equipamento, número do lote, número de série e número e data da nota fiscal gravados de 
forma destacada na parte externa. 
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Condição de novo: O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, não podendo estar fora de 
linha de produção do fabricante na data da realização da licitação, bem como na data de 
assinatura do contrato junto à entidade contratante 
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GRAVADOR DE VOZ DIGITAL 
(especificação mínima obrigatória) 

 
Memória flash embutida de 2 Gb. 
Entrada para cartão de memória microsd 
Tempo de gravação: 534 horas e 25 minutos (Modo LP) 89 horas (Modo SP) 33 horas e 20 -
minutos (Modo HQ) 22 horas e 15 minutos (Mogo SHQ). 
Função de gravação ativada por voz (VOR). 
Microfone embutido de alta sensibilidade (2 níveis:Low/High). 
Relógio e alarme. 
Registra data e hora da gravação. 
Conexão USB 2.0 para conexão com o computador e transferência de arquivos de alta 
velocidade. 
Indicador de carga de bateria. 
Visor de cristal líquido (LCD) de 2,8 cm x 2,2 cm grande para fácil visualização. 
Entrada para fone de ouvido e microfone externo 
Alto-falante incorporado com potência de 250mw. 
Compatível com MP3 e WMA. 
recarregáveis. 
Longa duração da Pilha: Funciona 26 horas em gravação e 30 horas em reprodução. 
Acompanha software 'Digital Voice Editor' para transferência, edição e conversão. 
Manual em Inglês e Espanhol. 
Fonte de Alimentação Externa. 
Resposta de Freqüência 75Hz-20kHz. 
Dimensões: 30mm x 103.5mm x 16mm (L x C x A). 
Alimentação: 2 pilhas AAA (inclusas), podendo utilizar pilhas 
 
Garantia: Garantia 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do equipamento; Prazo de 
Solução seguir artigo 18, §1º, LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990, Documentação de 
garantia deverá ser entregue, juntamente com os equipamentos, em idioma português ou inglês, 
um documento com orientações sobre a configuração e utilização dos mesmos, constando todas 
as ressalvas que influenciem em sua garantia e uma declaração formal do fabricante de que o 
mesmo é solidário com a garantia ofertada pela licitante e que a mesma está credenciada a 
comercializar equipamentos de sua fabricação; 
 
Embalagem: Deve ser do próprio fabricante, lacrada, com informações do número do tipo de 
equipamento, número do lote, número de série e número e data da nota fiscal gravados de 
forma destacada na parte externa. 
 
Condição de novo: O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, não podendo estar fora de 
linha de produção do fabricante na data da realização da licitação, bem como na data de 
assinatura do contrato junto à entidade contratante 

UN 04 

 
 
 PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: Os materiais 
serão solicitados conforme a necessidade das Secretarias/Órgãos Participantes, mediante a assinatura e 
publicação da Ata de Registro de Preços, através da requisição/solicitação de materiais devidamente 
assinada, com identificação do respectivo servidor público municipal competente. 
 
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data de retirada da 
Nota de Empenho, acompanhada da Nota Fiscal e respectiva requisição/solicitação de materiais, 
devidamente assinada, com identificação do respectivo servidor público municipal competente. 
 
Os materiais/equipamentos deverão ser entregues de acordo com o especificado na tabela acima e 
conforme convencionado, acerca a horários e locais de entrega, com a respectiva secretaria/órgão 
solicitante, sem nenhum custo oneroso para Contratante em relação à entrega dos mesmos. 
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Todos os materiais deverão ser entregues em embalagem original, intacta contendo todas as informações 
necessárias e obrigatórias sobre fabricação, data de validade e afins (quando couber). 
 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento das faturas à(s) licitante(s) vencedora(s) será efetuado, 
mensalmente, em parcela única, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a emissão e apresentação da Nota 
Fiscal, referente aos materiais requisitados/solicitados e devidamente entregues, desde que não haja 
fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora. 
 
A nota fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e 
deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de materiais emitidas pelas 
respectivas Secretarias/Órgãos Participantes responsáveis pelo pedido, devidamente assinada por 
servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 
 
As notas fiscais deverão ser emitidas nominalmente para cada Secretaria/Órgão Participante conforme o 
montante dos quantitativos totais das respectivas requisições/solicitações de materiais. 
 
PREVISÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da aquisição do 
objeto correrão à conta dos recursos das dotações orçamentárias afetas aos Órgãos/Secretarias 
Participantes. 
 
Encaminhe-se à CPL para providencias acerca de realização da Licitação nos tramites legal.  

 
Gurupi-TO, Secretaria Municipal de Administração, aos 24 dias do mês de maio de 2013. 

 
 
 

Augusto de Rezende Campos 
Secretário Municipal de Administração  


