PROPOSTA DE FORNECEDOR
Pregão
Data de Impressão: 11/10/2011 14:24:43
Número: 344/2011

Tipo: Pregão Eletrônico

Número do Processo: 17935/11

Situação: Publicado

Tratamento Diferenciado: Licitação com desempate ME/EPP/Cooperativa

Início das propostas: 03/10/2011 08:00
Abertura das propostas: 14/10/2011 08:05
Limite para recebimento de propostas: 14/10/2011 08:00
Limite para Impugnação: 11/10/2011 08:00

Órgão: Prefeitura Municipal de Uruguaiana
Entidade: Departamento de Compras e Materiais
Município/UF: Uruguaiana/RS
Objeto: Microcomputador móvel, tipo "tablet"

Fornecedor
Razão Social:

Infocorp - Equipamentos e Sist. de Info. Ltda.
Tipo de Empresa: LTDA - EPP
Endereço: Rua Barros Cassal, 610
Bairro: Bom Fim
CEP: 90035030
Município: Porto Alegre
UF: Rio Grande do Sul

Proposta(s)
Data de Envio: 11/10/2011 14:24:29
Item: 0001
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Descrição: Microcomputador móvel, portátil, completo, tipo tablet, com as seguintes características mínimas e
obrigatórias: Wi-Fi + 3G / 32GB Altura: 241,2 mm (9,5 polegadas) - Largura: 185,7 mm (7,31 polegadas) - Espessura:
8,8 mm (0,34 polegada) - Peso: 613 g (1,35 libras) – com 32GB de armazenamento - Modelo Wi-Fi + 3G:
UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) - Somente dados -Wi-Fi
(802.11a/b/g/n) - Tecnologia Bluetooth 2.1 + EDR -Tela Multi-Touch widescreen brilhante de 9,7 polegadas (diagonal),
retroiluminada por LED, com tecnologia IPS - Resolução de 1024 por 768 pixels, 132 pixels por polegada (ppp) Revestimento resistente à impressão digital e oleosidade - Suporte à visualização de vários idiomas e caracteres –
simultaneamente - Dual core de 1GHz personalizado, de alto desempenho e baixo consumo de energia com sistema
embarcado - Câmera traseira: Gravação de vídeo HD (720p), até 30 quadros por segundo, com áudio; câmera estática
com zoom digital de 5X - Câmera frontal: Gravação de vídeo VGA, até 30 quadros por segundo, com áudio; câmera
estática com qualidade VGA - com Identificação do local onde a foto foi tirada e o vídeo foi feito via Wi-Fi -Bateria
interna recarregável de polímero de lítio de 25 watts/hora - Até 10 horas para navegar pela web em Wi-Fi, assistir
vídeos ou escutar música - Até 9 horas para navegar pela web via rede de dados 3G - Carga via adaptador de energia
ou USB para o computador - Porta de conexão para base de 30 pinos - Minijack para fone de ouvido estéreo de 3,5 mm
- Alto-falante integrado – Microfone - Slot para cartão Micro-SIM (no modelo Wi-Fi + 3G) -Wi-Fi - Bússola digital - GPS
Assistido – Celular. Formatos de áudio suportados: HE-AAC (V1 e V2), AAC (8 a 320 Kbps), AAC Protegido (da iTunes
Store), MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, e AAX+), AIFF e WAV
-Limite máximo de volume configurável pelo usuário – Suporte a espelhamento de vídeo e saída de vídeo: Até 1080p
com adaptador AV digital ou adaptador VGA -Suporte à saída de vídeo a 576p e 480p com cabo AV - Suporte a
formatos de vídeo: Vídeo H.264 até 720 pixels, 30 quadros por segundo, versão Main Profile nível 3.1 com AAC-LC até
160 Kbps por canal, 48kHz, som estéreo nos formatos de arquivo .m4v, .mp4 e .mov; vídeo MPEG-4, até 2,5 Mbps, 640
por 480 pixels, 30 quadros por segundo, Simple Profile com áudio AAC-LC até 160 Kbps, 48kHz, som estéreo nos
formatos de arquivo .m4v, .mp4, e .mov; Motion JPEG (M-JPEG) até 35 Mbps, 1280 por 720 pixels, 30 quadros por
segundo, audio in ulaw, áudio estérero PCM no formato de arquivo .avi . Tipos de documento visualizados: .jpg, .tiff, .gif
(imagens); .doc e .docx (Microsoft Word); .htm e .html (páginas web); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages
(Pages); .pdf (Preview e Adobe Acrobat); .ppt e .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (texto); .rtf (rich text format); .vcf
(informações de contatos); .xls e .xlsx (Microsoft Excel) - Suporte a inglês (Estados Unidos), inglês (Reino Unido), ,
português (Brasil), português (Portugal). Suporte de teclado a inglês (Estados Unidos), inglês (Reino Unido), português
(Brasil), português (Portugal), Suporte de dicionário (inclusive texto preditivo e correção automática): inglês (Estados
Unidos), inglês (Reino Unido), português (Brasil), português (Portugal). - Sistema Operacional do PC: PC com porta USB
2.0 - Windows 7, Windows Vista, Windows XP Home ou Professional com Service Pack 3 ou posterior - Recomenda-se
iTunes 10.2 ou posterior - Acesso à Internet.
Quantidade: 5
Unidade de Medida: Unidade
Valor Unitário: R$ 3.500,0000
Valor Total: R$ 17.500,0000
Marca: Apple iPad2
Fabricante: Apple
Detalhamento: Tablet Apple iPad2 32gb com WiFi +3G, conforme especificações do Anexo I do Edital.

Declaração Legal
Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de
habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar
enquadrado como microempresa conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro
conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

[ X ] SIM [ ] NÃO
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