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RESULTADO POR FORNECEDOR

04.752.792/0001-01 - MASTER TECNOLOGIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global
1 IMPRESSORA Unidade 1 R$ 17.969,0000 R$ 17.969,0000

Marca: HP
Fabricante: HP
Descrição Detalhada  do Objeto  Ofertado: Modelo:  Designjet  T790  44"  Marca:  HP  ;Impressora  Plotter  com  tecnologia  de  jato  de  tinta
policromática; Possibilidade de impressão de linhas e imagens; Resolução mínima de 2400x1200 DPI (pontos por polegadas) em preto e a cores;
Espessura máxima da linha mais fina de 0,06 mm com precisão de +/- 0,1 %; Deverão acompanhar a impressora cartuchos de tintas instalados
simultaneamente, sendo um para cada cor; Velocidade mínima de impressão em modo rápido de 28 segundos/página A1 para linhas e 41 m2/h
para imagens; Memória mínima de 8GB (virtual); Largura de impressão de no mínimo 1118 mm (44 polegadas); Alimentação por folha solta e
rolo  de papel com cortador automático;  Interfaces  Fast  Ethernet  (100Base-T)  e  Hi-Speed USB 2.0;  Compatível com  Microsoft  Windows 7
Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium, Windows XP (32 bit, 64 bit) Professional/Home, Windows
Server 2008 (32 bit, 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit, 64 bit); Mac OS X v 10.5, v 10.6; Citrix XenApp; Citrix XenServer; Linux, acompanha
todos os drivers que se fizerem necessários para tal, fornecidos em em CD/DVD; Drivers para software Autocad, versão 2008 em diante; Fonte
de alimentação bivolt de 100 a 240V, entre outros. MARCA: HP, Modelo: T790 44" + 3 Kits de Cartuchos adicionais (Totalizando 18 Unidades, 03
de cada cor) + Garantia extendida HP de 36 meses com Solução de problemas em 48 Horas e atendimento técnico em 24 Horas + Montagem da
Plotter + Instalação da Plotter + Configuração inicial da Plotter + Treinamento operacional para 02 usuários.

Total do Fornecedor: R$ 17.969,0000
05.315.982/0001-24 - CRUCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global
2 SCANNER Unidade 1 R$ 3.293,0000 R$ 3.293,0000

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner da Marca EPSON Modelo GT-S80 com as seguintes características: Interface em português
Possui capacidade de digitalização interativa: digitalização, controle de qualidade e armazenamento da imagem, possibilitando saídas do tipo TIFF
Grupo  IV, TIFF  Descompactado, DJVU, JPG, BMP, PDF  (pesquisável);  Alimentador automático  de documento  (ADF) para 75  páginas;  Possui
capacidade de visualização  de múltiplas páginas de um documento; Possui funcionalidade de visualização  de imagens com recursos de zoom,
rotação, inversão  de imagem, no  Windows; Controle de qualidade durante e após a digitalização; Digitaliza a frente e o  verso  da folha com
somente uma passada; Tamanho do papel mínimo de 53,5 x 73,7 mm e máximo de 216 x 914,4 mm; Velocidade de digitalização de 40 ppm
(páginas por minuto) um lado e 80 ipm (imagens por minuto); Resolução ótica de 600 dpi; Resolução de saída 75 a 600 dpi; Conexão de alta
velocidade Hi-Speed USB 2.0 Softwares necessários inclusos de reconhecimento de caracteres (OCR), em português e com suporte integral para
língua portuguesa (reconhecimento de caracteres especiais como ç, ã, õ, etc); Software de tratamento de imagens com funções básicas (ajuste
de tonalidades, brilho, contraste, etc). O software deve gerar imagens do  tipo  TIFF, JPEG, RTF e PDF, sendo  este último  pesquisável. Todos
compatíveis com o Windows XP ou Superior; Software de OCR reconhece textos sobrescritos, subscritos e letras maiúsculas; Os resultados do
reconhecimento podem ser enviados para outro aplicativo sem salvá-los no disco, ou salvos nos formatos TXT, DOC, XLS, RTF; Tensão elétrica
100 V – 240 V; Acompanhado  de todos os acessórios necessários ao  seu funcionamento, dentre eles cabos, manuais e documentação, em
português ou inglês; Atendimento de chamado técnico em até 24 (vinte e quatro) horas e solução de até 48 (quarenta e oito) horas. Repasse de
conhecimento através de treinamento a ser realizado nas dependências deste órgão; Garantia de 12 meses;

Total do Fornecedor: R$ 3.293,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 21.262,0000
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