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uma forma geométrica, é possivel exibir automaticamente, as

medidas dos ângulos gerados. Contém no software, uma biblioteca
com objetos educacionâis, divididos e organizados por assunto, pam
que o usuírio possa utilizaÍ como Íeferência em seus trÀbâlhos. O
software é coripâtivel com arquivos em flâsh (swf). Tem inlegrado,
no pÍóprio software do quadro interativo, um mecanismo de busca
de imagens, permitindo encontrar imagens pelo google, dentro do
próprio softwâÍe, pâra que possarn ser utilizadas como referência no
trabâlho. Tem opçõcs de canetÀs customiávcis, podmdo mudar a

espessura, coÍ, estilo tracejado, pontilhado, etc. Possui fermmcnta de
câplurâ de tela. Podendo caplurar qualqueÍ imagem nâ tela do
computador, de forma parciâI, podendo ainda contomar imagens na
telâ. Tem no prôprio software, simuladores de feramentas de
mediçâo, como transfcridor e Égüá, além dc compasso para o
taaÇado de etipses. E possível fazer a cópia de uma págin4 além de
rcnomeá-la, limpar todo o seu conteúdo! ou salvá-Ia como template.
Possui recuÍso de grâvaçào, peÍmitindo grava todâs âs âções na tela
do pc, além da voz do inteÍloculor, ataavés de microfone, geando
um arquivo de video(incluindo áudio) com todo o conteúdo gmvado.
Tem opção de cronômetro, para controle de tempo dâs atividades.
Apresentar tipos diferentes de canetas tais como: câÍetâ marca-texto,
câneta simulando pincel, caneta com tintâ que desaparece, caneta que
rcconhece e conveíe formas gcomÉticas. É possivcl adicionar links
aos objetos, sendo links parâ páginÀs dâ web, arqüvos deDEo do pc,
ou outras páginas dcntro do software ila lousa. O software apÍesenta
teclado virtuâI, para que seja utilizado na própria tela. Permite aplicar
efcito de transparência nos objctos manipulados d€ntro do software.
Tem opção pam reproduzir denfo dc uma págin4 todas âs âções nela
feilâs, a qualquer momeDto! scm a necessidadc de se iniciar um
processo de gravação. Tem um leitor de údm, paÉ que aÍquivos de
vídeos possam ser reproduzidos, permitindo a interâção e ânotações
sobre a tela do leitor. É possivel fazer anolações e ainda salvá{as
§obre ouEâs aplrcaÇôes, tâis como powerpotnl, word e eyl

Mercr/Vodelo:TRÂCEBOARDiCV-416ó,/

Garantia: 5 (cinco) anos, podendo ser acioDada p€lo e-mail supofle@ib2g.com.br
Entrsga: 30 (trinta) dias, contados do reccbimcnto da solicitação.
Pagamentor 30 (trinta) dias.
ValidaÍle da Propostâ: 60 (scssenta) dias, a contar dâ data da sessão dc abeitura dos Envelope§
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PROPOSTA DE PRECOS
À PREFEITURÁ MUNICÍPAL DE ALTO ALEGRE Do PINDARÉ - MA.
PR-EGÃO PRESENCTAL SRP N" OI4|202I PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 190/2021

Prezados Senlores,
Submaemos à apreciaçâo de V. Sâ. a proposta nos te.mos desffitos abaixo, assumindo iíteirâ responsâbilidade pelo
seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital c scus anexos.

Dados da Empesa:

Râzâo Socirl: B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO§ LIMITADA
CNPJ: 38.1?9.851/0001-16 - IE: 90858938-63 - lM:01 04 883.650-9
Endereço: Rua José Merhy, 1266, Boa Vista Curitiba, Par-ani
[-m!il: licitacao@ib2g.com.br Telcfone (41) 4l0l-69.{9

^espoísóvel 
legxl pârr assinaturr do contrrtoi Liliane Feríanda Ferreira, Sócia Administladom, Portadora do RG Í"

10.748.430-2 e CPF n" 0?9.711.079-86, Ruâ Roseli Pansolin Albeni n 482. Colombo, paraná.

Drdos banclrios: Banco Inier - Agência n' 0001 - Conta Corrente n" 86522124

LOTE 3 _ LOUSA INTERATIVA

Item Dcscriçào lid.llJtril. Vator Unitlrio ValorTolal

I lrusa intemtiva no tamânho aproximado de 64 polegadas na
diagonal, com caracteristicas mínimas da lousa interativa quadro
interativo com peso no máximo 20 kg. O quadro é sensível ao toque
do dedo, não dcpendcndo de nenhum dispositivo espccial ou
proprietíio para a hteração c opemçâo. Aceitar l0 toques
simultâneos. Além disso suporta recoúecimento de Scslos com
múltiplos toques, tais como zoom na página, aumentar, rotacionar e
agrupar objetos. A conexão com o computador, é ser feitâ ahavés de
cabo usb 2.0. Conexão sem fio na fiequência 2.4 ghz dispodvel
como opcionâI. A resolução de toque, tem no minimo 12800 x 9600
pontos. A supeíicie do quadro é de aço cerâmico, de altíssima
dumbilidade, e Íesislent€ a dalos. O tempo de resposta ao toque é
entÍe 6 ms e 12 ms. À superÍicie do quâdÍo é de fácil limpeza,
permitindo o uso de canetas paÉ quaalro branco, pincéis e
marcadores com linta. O quadro suporta a opemção em tempemfuras
cnÍr -20oc e 40"c. Tecnologia de digitalização é por infra vermelho.
A durabilidâde do toque é ilimitâdâ, piua que o tempo de vida útil do
prcôrto seja longa. Precisâo do toque do dedo de I Írn r. Garantia do
fabricônte de 5 anos. Compativel com sistemas opcmcionais Linux,
mac e Windows, incluhdo Windows 7- Caractcristicas miniúâs dc
programa (sofiware) para lousâ interativa: soflware compatívcl com
plataforma Windows (xp, vistq Windows 7). O soÍlwâre eslá
disponivel em português do Brasil. O número de licenças é ilimitado,
permitindo instalar em qüantos pcs forem necessrários. O arquivo
ge.ado pelo software da lousa interativa permite a grâvação do
arquivo nos foÍmatos: htÍnl, doc, pdf, titr,jpg, png, bitmâp, slIf, flv,
avi, ',\,mv; o softwaÍe tem recürso pâra tampar o conteúdo da Égina,
e revelar o conteúdo gmdativamente. Possui o efeito de holofote,
pemitindo focar a atençâo das pessoas, em determinada iárea da tela.
O soffwaÍe pem te criaÍ elementos geomét icos, e préicfinidas, tais
como linhas retas, elipses, quadriláteros e tÍiânzulos. Ao se d€seúar
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pREcÃo PRESENCIAL sRp N.0r412021 - pRocf,sso ADMINISTRÂTrVo N.. t90/2021

Prezados Senhores,
Submeternos à apreciação de V. Sa. a prcposla nos termos descritos abaixo, assuÍDindo inteira respoosabilidade pelo
seu teor e âs demsis obrigações estâbelecida-s no editâl e seus ânexos.

Dados da Empesa:

Rezão Soci.t B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQIIIPAMENTOS LIMITADA
CNPJ: 38.179.1J51/0001-16 - IE:9085893{3-63 - IM:01 04 883.650,9
E.deÍeço: Rua José Merhy, 1266, Boa Vistâ Curitiba, Pa.aná
E-mail:licitacao@ib2g.com.br Telefone(41)4101{949

^€spotrsrvel 
leg.l pâr! rssin{tura do conirf,toi Liliane Feaanda Fsneira, Sócia Adrnhistrâdor4 PortadoÍa do RG tro

t0.748.430-2 e CPF n' 079.711.079-86, Rua Roseli Pansolin Alb€rti n'482. Colombo. Parâná.
Dados b.ncários: Bânco lnter - Agência n" 0001 - Conta CorreÍte n. 86522124

LO'I'E 3 - I,OUSÂ INTERATÍVA

Foiha n"

Rubricâ

Qtd.,Und.

t

l Lousa interativa no taÍn&ho aproximado de 64 polegadas oa
diagonal, com camcterísticas mínimas da lousa interàtiva quadm
interativo com peso no máximo 20 kg. O quâdro é sensivel ao toque
do dedo, não dcnendendo dc nenhum dispositivo especial ou
pÍoprielírio parâ a interação e opcmção. Aceitar l0 toques
simultâneos. Além disso suporta iccoúecimento de gcstos com
múltiplos toques, tais como zoom na págin4 aumentar, rotaciorxrÍ e
âgrupar objetos. A conexão com o computador, é ser feita âtravés de
cabo usb 2.0. Conexão sem fio Da frequência 2.4 gbz disponivel
como opcionâI. A resolução de toque, tem no mínimo 12800 x 9600
pontos. A superficie do quadro é de aÇo ceúmico. de alHssima
duràbilidade, e resistente a danos. O tempo de resposta ao toque é
entrE ó ms e 12 ms. A supeúcie do quadro é de fácil ]impeza,
permitindo o uso de canetâs para quadro branco, pincéis e
marcâdores com tinta. O quadro suporla a operação em remperatums
entre -20ôc e 40'c. Tecnologia de digitalização é por infra vermelho_
A durabilidade do loque é ilimitada, para que o tcmpo de vid.a útil do
pmduto seja longa. Precisão do toque do dedo de 1 Íirn. Garantia do
fabricante dc 5 anos. Compativcl com sistemas opemcionâis Linux,
mac e Windows, incluindo Windows 7. Caractcristicâs minimas dc
progmma (softwarc) paía lousa interaliva: software compativel com
platâforma Windows (xp, vislá, Windows 7). O soflware esrií
disponivel em poíuguês do Brasil. O número de lic€nças é ilimitado,
permitindo instâlaÍ em quantos pcs foÍem necessál:ios. O ârquivo
gerado pelo software da lousa interativa p€rmite a gravação do
ârquivo nos foÍmatos: html, doc, pdl riff,jpg, png, birmap, s'Àf, flv,
aü, wmv; o software lem recurso pam t:unpfi o conteúdo da Éginâ,
e rcvelar o contÊúdo gradalivament€. Possui o efeito de holofote,
permitindo focar a aienção das pessoas, cm detcrmiDada iirca da tela.
O softwâre permite círr elemeotos geométricos, e pré{efinidas, tais
como liúas Íetas, eliDses, quadriláteros e triâtrqulos. Ao sc desenhar
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uma fo.ma geométrica, é possivel exibir automaticamente, as

medidâs dos ângulos gerados. Contém no softwâÍe, uma biblioteca
com objetos educacionais, divididos e organizados por assunto, pam
que o usrüário possa utilizff como referência em seus trabalhos. O
software ê compâtivel com âÍquivos em flash (swt). Tem inlegrâdo,
no próprio software do quadro interatrvo, um mecanismo de busca
de imagens, permitindo encontmr imagens pclo google, dentro do
próprio software, para que pôssarn ser utilüâdas como referência no
trabalho. TeÍn opções de canetas custontiáveis, podendo mudar â
espessuú, cor, estilo tracejado, pontilhado, etc. Possui feramcnta de
captura de tela. Podendo captumr qualqueÍ imagem na tcla do
computador, de forma parcial, podcndo ainda contomâr imagcns fla
tela. Tem no próprio software, simulâdores de feramentas de
mediçâo, como transferidor e Íégua, além dc compasso pam o
traçado de elipses. E possível fazer a cópia dc umâ página, além de
renomeá-la, limpar todo o seu conteúdo, ou salvála como template.
Possui rccuiso de gmvação, permitindo gravar todas as ações na tela
do pc, além dâ voz do inteÍlocutor, ataàvés de microfone, geraDdo

um aÍquivo de vídeo(incluindo âudio) com todo o conteúdo gmvado.
Tem opção de cronômetro, para confiole de lempo das atividades.
Apresentar tipos difeÍentes de canetas tais como: caneta marcâ-textol
caneta simulando pincel, caneta com tinta que desaparece, caneta que
Ícconhece e conveÍte forma5 gcoméficas. E possivel adicionaÍ linls
aos objctos, sendo link para páginis da web, arqúvos dentro do pc,
ou outrês páginas dcntro do software da lousa. O software apresenta
tcclado virtual, para que seja utilizado na pÍópria tela- Permite âplicâÍ
efeito dc traúspaÉnciâ nos objctos manipulados dcntlo do softwar€.
Tem opção para reproduzir dcntro de uma página, todâs as ações nela
fcitâs, a quâlquer momento, sem a necessidade de se iruciar um
prccesso de gmvação. Tem um leilor de video, pam que arquivos de
videos possarn ser reproduzidos. permilindo a interaçâo e anolâções
sobre a tela do leitor. E possivel [a7er anotações e ainda salválas
sobre ouEâs aplicações, tâis como powerpoint, word e excel.

Mârcâ,&Íodelo:TRACEBOARD/CV-4166 .,'

Caranfia: 5 (cinco) mos, podendo ser acionada pelo e-mail suporte@ib2g.com.br
Entrega: 30 (trinta) dias, contados do recebimento da solicitação.
Pagamento: 30 (trirÍa) dias.
Validade da Proposta: 60 (sessentâ) dias, a cootar da dâtâ dâ sessão de abeÍurâ dos Envelopes

Curitiba, 24 de Agosto de 2021.

B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
CNPJ: 38.179.851/0001-16
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ATRACEBoaTd oferece a melhoí tecnoloSia dê lousâs ópticas por hfíâvermetho,
para ajudâr a sua apresêntaéo ãceita âté lotoques simuttáneos, pro,êtadâ parà
otimizarsua exÍ,eriência com e-tearnine. A supeíí€ie íoi desênvotvida
especiâlmentê pârâ projeções é resistente a rupturâs, a exposição à tu. sotare
lâmpadas fluor€sc€ntes. Também é.ompatívetcom cânetâs de tinrà mãrcadoÍes
dotipo dry €rase eocâsionãlmente detinta pêrmanente. tacitmente timpo com
mâtériàs de limpeza tradícionâis.
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Li rnecS,"
Multi-toque e Multi-Usuário na mais
avançada tecnologia lnfravermelho!

I 88" I s4"

4:3, 16:9 e 16:10

Tmdogia dê Diqilalizâéo
po. (.amÂàs ópàG lntravendto; ra:crrsoeen; sengUrizaçaoG,Eõã qEE

RollS

Tamãnho do Quadrora*

Resr]@

64" 77"
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I 4:3
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con€,ão ] UsB (prug âid ptay), opcionat: Wiretess (2.4ciz).

; AmrEidàlasíilo; Àr'ti propagaçâo de ctEmas; Crr
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TRACEBoaTd tem lousas interativas das mais importantes tecnologias:
sensívêl ão toque, eletromâgnética e infra-vermêlho. E os podêrosos
softwâres da TRACÉgoard são de Íácil utilizâção disponibilizâdos em umâ
únicâ plâtaforma compatÍvel com todâs as tecnologias de lolsas digitais
interativas. que funcionâm de modo autônomo. Agorâ disponível em
Portugtlês/Brasil.

ni.r.8Í.Í: '
TRACE Board Serie.,ALL,' rnncrt

\d+§oi r-h.loáÍ Cc . Lrí:

Com ele você poderá criaa suas aulas e ;l
ápresentaçôes com uma biblioteca pÍontâ que I
aborda diversas disciplinâs, além dê utilizar I
apÍesêntâçõês já prontas em orJtros programas. f,
Também podêÉ acessaí dirêtâmente seu I
computàdor naveêando sobre os diversos I
softwares que vocâjá tenhà e também Íazendo I
ânotações sob.e êles. Viaje pela internet, ouça I
música, veja vídeos anote sobre eles e controle, I
os! Compatívelcom equipamentos para um único !
usuário ou pâre vários com multitoque. 
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Você terá acesso a centênas de funções
para você criar, aprender ê cativar sua

Processo
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próprio mâteriat didático. professores não pre€isam maígaltar têmpo à I

9ro(urd de mateflà,s e àgorâ eles podêm faLitmerÍtÊ-iEâr contêÉdos / I
excelenrê(. os pÍofêssores tàmbÉm podem criár a sua propria brbtiotec)§L/ y

Í€cursos e colo.aÍ seus ãrquÍvos mais co.numente usâdos nela, os mâleriais /À
podem ser usados a qualquer momento na sua nova sâla de aulâ interaliva. ,I \

Entre imagens, fundos personalizados, ânimações, llash, games, vídeos, son
somândo todos os recursos são mais de 6.000 ârquivos! "' 

\ dm - t. $' t'.#'::"".',*@.,,,*,,,.... 
/t x offi»

o

l_


