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  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

COORDENADORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
COMUNICAÇÃO E PESQUISA

DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E GOVERNANÇA DE TI
DIVISÃO DE ANALISE DE PROCESSOS DE TI

Descrição do Objeto Suporte Tripé para Datashow/Projetor

Aplicação do Objeto Uso nos setores de treinamentos e/ou apresentações que 
realizaram aquisição de Datashow / Projetor

Validade da Especificação de
referência Dezembro/2020 Versão: 4.0

Produzido em 12/03/2020

Modelos de Referência (Futury Vision) ou Equivalência Técnica

OBSERVAÇÕES

1-As configurações abaixo são consideradas como requisitos mínimos, mas podem ser orçados
equipamentos com requisitos superiores aos descritos;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1.1-Plataforma superior:  Aço Carbono;
1.2-Tipo: Articulado;
1.3-Tipo de instalação: Pedestal;
1.4-Inclinável;
1.5-Padrão Universal;
1.6-Capacidade: entre 10 kg a 15 Kg (na base superior);
1.7-Regulagem de altura sendo as seguintes: mínima de 80 cm até  2,10 mt.;
1.8-Pintura Epoxi ou eletrostática;
1.9-Contra defeito de fabricação;
1.10-Compatível com projetores que tem de 3 a 4 furos roscas na parte de baixo;
1.11-Compatível com o item 02 (DataShow); 
1.12-Giro de 360°;
2-ITENS INCLUSOS
2.1-kit de parafusos para fixação do projetor ao suporte, m3, m4 e m5;
2.2-Acompanha também arruelas de aço e arruelas em Nylon que evita atrito entre o projetor e
as peças de aço;
2.3-Hastes móveis, para todas as posições de furações no projetor;
2.4-1 suporte Tripe;
2.5-Mala para transporte do suporte Tripé.
3-GARANTIA
3.1-A garantia  de  período  de mínimo de 1 (um)  ano contada  a   partir   do  Recebimento
Definitivo  do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida
pelo fabricante. O licitante  deverá  descrever,  em  sua  proposta,  os termos da garantia
adicional  oferecida  pelo fabricante;
3.2-Não serão cobertos pela garantia  adicional os danos cosméticos,  intencionais ou ocorridos
por instalação incorreta, inadequada ,  desrespeito às instruções fornecidas  com o Produto,
utilização em ambiente inadequado, reparo ou tentativa de reparo por qualquer parte que não
seja um representante designado pela fabricante. Perda, roubo. Recuperação ou transferência
de dados. Incêndio proveniente de uma fonte externa;
3.4-O fornecedor do equipamento  deverá  informar qual a sua  estrutura  própria  e/ou as
assistências  técnicas  credenciadas  e autorizadas  a  prestar  o  serviço  de garantia  na
cidade de
Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. O documento deve ser incluso na proposta técnica;
3.5-O fornecedor do equipamento deverá dispor de um número telefônico gratuito para suporte
técnico e abertura de chamados de garantia;
3.6-Todos os drivers para os sistemas  operacionais suportados devem estar  disponíveis para
download no website do fornecedor do equipamento;
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3.7-O fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de suporte técnico
via Chat ou através da Internet;
3.8-O atendimento será em horário comercial, das 8:00 as 18:00 horas, de segunda a sexta-
feira, via site;
3.9-O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 04 (quatro) dias corridos,
contado  a  partir  do  momento  em  que  for  realizado  o  chamado  técnico  devidamente
formalizado;
3.10-O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 08 (oito) dias corridos,
a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado. Caso a
Contratada  não  termine  o  reparo  do   equipamento  no  prazo  estabelecido  e  a  critério  da
Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, a contratada deverá substituí-lo por
outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. Os Procedimentos
de abertura e fechamento dos chamados serão acertados entre as partes.
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