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Cruzeiro, 16 de novembro de 2009. 
 

CONVITE N.º 008/2009 – DECOM. 
 

Prezado Senhor, 
 

Pela presente ficam V.Sas. convidados a apresentar  propostas  para fornecimento de  
material e/ou  prestação de  serviços, de acordo com as condições gerais  adiante descritas  e  
das condições específicas  constantes  do anexo integrante deste Convite. 
 
01 – O envelope “documentação"  e o envelope " proposta" deverão ser apresentados 
devidamente lacrados, com indicação, em  sua parte  frontal, o número deste  convite, data e 
horário marcados para  a reunião de abertura. Não utilizar o envelope da Câmara Municipal. 
 
02 – A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 24 de novembro de 2009, às 16h00 nas 
dependências  desta  CÂMARA MUNICIPAL,   situada  a  Av. Major  Novaes n.º 499, Centro - 
Cruzeiro/SP. 
 
03 - A licitação será processada e julgada  de conformidade  com  a  Lei Federal n.º 8.666/93 e 
suas posteriores modificações. 
 
04 - Em caso de empate entre  duas ou   mais  propostas,  a escolha   será   feita por sorteio, de 
acordo com o Artigo 45,  Parágrafo 2º   da Lei   n.º 8.666/93 e suas posteriores modificações. 
 
05 - O julgamento da proposta será efetuado  por preço global. 
 
06 - Serão recusadas  integral  ou  parcialmente propostas  para  fornecimento de produtos 
e/ou serviços cuja  qualidade não  atenda   as  necessidades   desta Câmara, a critério da 
Comissão de Licitação. 
 
07 - A  Comissão poderá  requisitar,  a qualquer momento,  amostras dos  produtos ou 
mercadorias  cotados,   sempre que   julgar   necessário  para   aferimento   de qualidade e/ou 
rendimento,   as quais deverão  ser fornecidas de imediato. 
 
08 - Serão desclassificadas as propostas contendo emendas, rasuras ou preenchidas de forma a 
deixar duvida quanto ao seu conteúdo. 
 
09 – Serão  desclassificadas as   propostas com prazo de validade inferior  a 30 (trinta) dias. 
 
10 - Das decisões da Comissão de Licitação cabem recursos nos prazos e nas condições 
previstas na Lei de Licitações e Contratos. 
 
11 - Apresentar, no envelope documentação, até a abertura da CARTA CONVITE: Ato 
constitutivo, (estatuto ou contrato social) e suas posteriores alterações, devidamente 
registrado na JUCESP; prova de inscrição no CNPJ; Certidão Negativa de Débitos perante o 
INSS; Certidão de Regularidade  de  Situação perante o  FGTS e Certidão Negativa de Tributos 
Municipais. 
 
12 - Maiores  informações sobre esta  Licitação, poderão ser obtidas na Câmara   Municipal   de 
Cruzeiro, situada na Av. Major  Novaes, n.º 499, Centro, Telefone (012) 3141-1011 e Fax (012) 
3141.1019. 
 

Dr. Carlos Frederico Pereira 
        Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO  CARTA CONVITE Nº 008/2009 
 

1) 14 (quatorze) equipamentos de Nobreak de 1,2KVA com as seguintes 
características: 
Proteções: 

* Para internet, linha telefônica/fax (com cabo) 
* No Inversor contra sobrecarga e curto-circuito 
* Contra surtos de tensão entre fase e neutro 
* Contra sobretensão de rede com retorno automático 

* Contra descarga total das baterias 
 

Características Gerais: 
● Interativo: regulação on line. 
● Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação. 
● Filtro de linha interno. 
● Microprocessado: microprocessador RISC de alta velocidade com memória 
FLASH, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade 
e o desempenho do circuito eletrônico. 
● Função TRUE RMS: a função True RMS analisa corretamente os distúrbios 
da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento. Indicada para 
todos os tipos de rede, principalmente para redes instáveis ou com geradores 
de energia elétrica. 
● Auto teste: ao ser ligado o nobreak testa todos os circuitos internos, 
inclusive as baterias. 
● Recarregador “Strong Charger”: permite a recarga das baterias mesmo com 
níveis muito baixos de carga. 
● Recarga automática das baterias: recarrega as baterias mesmo com o 
nobreak desligado. 
● Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). 
● Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM - controle de 
largura e amplitude. 
● DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica. 
● Led bicolor no painel frontal: indica as condições (status) do nobreak, 
como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, 
sobretensão, baterias em carga, etc. 
● Alarme audiovisual: para queda de rede, subtensão, fim do tempo de 
autonomia, final de vida útil da bateria e sobretensão e falha nos circuitos 
internos. 
● Circuito desmagnetizador. 
● Chave Liga / Desliga embutida: evitando desligamento acidental. 
● Porta fusível externo com unidade reserva. 
● Modelo Monovolt: Entrada 115-127V e Saída 115V. 
● Gerenciador de baterias: informa quando a bateria precisa ser substituída. 
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02) Sete (07)  Microcomputadores compatível com Pentium Core2Duo com 
velocidade de processamento de 2,90 Ghz ou superior, 3 Gb de memória DDR2, 
Gravador/Leitor de CD/DVD, placa de rede ethernet 10/100, placa de vídeo 
compartilhada,  HD de 320Gb SATA, placa de som stereo, caixa de som, teclado 
ABNT2, mouse ótico,  Gabinete ATX com pelo menos 4 baias, 2 entradas USB 
frontais e 4 traseiras, monitor LCD color de 19”, Windows XP Professional original 
em português, com CD´s e manuais originais. 
 
 
03) Uma (01) Impressora Laser colorida (Toner) compatível com o modelo HP 
3525dn, com as seguintes características: 
 
 

Velocidade de impressão 
preto (normal, A4) 

Até 30 ppm 

Velocidade de impressão 
cor (normal, A4) 

Até 30 ppm 

Qualidade de impressão 
preto (ótima) 

Até 1200 x 600 dpi 

Qualidade de impressão 
cor (ótima) 

Até 1200 x 600 dpi 

Tecnologia de impressão Laser 

Ciclo de trabalho (mensal, 
A4) 

Até 75000 páginas 

Volume mensal de páginas 
recomendado 

1500 até 5000 

Memória padrão 384 MB 

Memória máxima 1 GB  

Velocidade do processador 515 MHz 

Linguagem standard de 
impressora 

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP Postscript Nível 3, 
impressão directa em PDF v 1.4 

Bandejas standard de 
papel 

2 

Manuseamento de papel 
standard/entrada 

Bandeja multipropósito para 100 folhas, entrada 250 
folhas 

Manuseamento de papel 
de standard/saída 
 

Bandeja de saída superior para 250 folhas 

Opções de impressão 
frente e verso 
 

Automática (standard) 
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Tamanhos de mídia 
suportados 

A4, A5, B5 (JIS), envelopes (B5, C5, DL) 

Tamanho personalizados 
das mídias 

Bandeja multipróposito: 98 x 148 até 216 x 356 mm; 
Bandeja de entrada para 250 folhas: 148 x 210 até 216 
x 297 mm; bandeja de entrada para 500 folhas, 
opcional: 148 x 210 to 216 x 356 mm 

Tipos de suportes 
suportados 

Papel (normal, leve, vegetal, reciclado, média 
gramagem, alta gramagem, média gramagem lustroso, 
alta gramagem lustroso, extra gramagem, extra 
gramagem lustroso, cartolina, cartão lustroso) 
transparência a cores, etiquetas, timbrado, envelope, 
pré-impresso, perfurado, colorido, não tratado, 
película opaca 

Sistemas operacionais 
compatíveis 

Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, Server 
2003, Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, 
v10.4, v10.5 

Consumo de energia 
(ativo) 

643 watts 

Consumo de energia 
(economia de energia) 

Modo de suspensão 1: 35,1 watts, modo de suspensão 
2: 10 watts 

Consumo de energia (em 
espera) 

60 watts 

Consumo de energia 
(desligado) 

0,48 watts 

Gama de temperaturas de 
funcionamento 
recomendada 

15 a 27° C 

qualificado pela ENERGY 
STAR® 

Sim 

Garantia 1 ano de garantia limitada (próximo dia útil, nas 
instalações) 

Cabo incluso cabo USB 

 

 GARANTIA DE PELO MENOS UM ANO A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA 
FISCAL 

 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
- PAGAMENTO A VISTA 
- PAGAMENTO EM 03 PARCELAS IGUAIS 

 

 JULGAMENTO PREÇO GLOBAL 
 


