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Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000009/2020 003289/2019

00002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

10000006 - UNIDADE SANITARIA ELIAS BRAGATTOLocal

MarcaItem

GELADEIRA/REFRIGERADOR.
geladeira – capacidade 299 litros na cor
01 porta
• trava na porta do congelador
• prateleira no congelador removível
• classe a em consumo de energia
• porta reversível
• capacidade mínima total de armazenamento: 299 litros
• classificação de consumo: selo procel
• recipiente para guardar gelo
• prateleiras na porta
• iluminação interna
• gavetão de legumes
• porta garrafas: capacidade mínima para 4
• porta latas: capacidade mínima para 6
• porta ovos removível:
capacidade mínima para 12
•degelo do freezer automático
• controle de temperatura do refrigerador: pinel de controle
externo
• controle de temperatura do freezer: botão interno
• pés com rodas niveladoras
• prateleiras/ cestos
• temperatura uniforme
• cor branca
• tensão 110 / 220v
• tamanho aproximado: (a)1,70m x (l)61,6cm x (p)69,1cm –
peso ( kg) aproximado 53 kg
• garantia: 12 meses.

4.360,002,00 2.180,0000UN024 CONSUL001

APARELHO DE SOM-
aparelho de som – com entrada usb;m  reprodução cd/mp3

265,001,00 265,0000UN025 SEMP002

ARMARIO 02 PORTAS.
armário – com 02 portas; dimensões/prateleiras altura de
180 à 210 cm x largura de 70 à 110 cm /04; ,aterial
confecção aço capacidade mínima da prateleira 40 kg; cor
cinza.
garantia  mínima de 12 (doze) meses

1.930,002,00 965,0000UN027 VEGEL003

BALDE 30LT.
balde - material confecção propileno de 30 à 49 litros.
garantia mínima de 12 (doze) meses.

2.030,007,00 290,0000UN028 FCW004

BEBEDOURO -
bebedouro/purificador refrigerado
gabinete: em aço inox; reservatorio: em aço inox, 40
litros/hora, compressor silencioso; alimentacao: com sistema
de alimentacao de agua direta; sistema de fornecimento:
sistema de fornecimento de água por valvulas e esguichos;
motor: 1/5 hp; tensão: 127 volts coluna simples.
garantia  mínima de 12 (doze) meses.

1.060,001,00 1.060,0000UN030 HIZA005

CADEIRA EM AÇO -
cadeira – material de confecção aço ferro pintado assento

210,002,00 105,0000UN031 ARTFLEX006
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encosto polipropileno
garantia  mínima de 12 (doze) meses.

CADEIRA EM AÇO -
cadeira – para obeso assento encosto polipropileno com
braços rodízios; material de confecção estofado courvin;
estrutura aço/ferro/pintado
garantia  mínima de 12 (doze) meses.

295,001,00 295,0000UN032 ARTFLEX007

COMPUTADOR -
computador portátil – notebook especificação mínima: que
esteja em linha pelo fabricante; computador portátil notebook
com processador no mínimo itel core i5 ou amd a 10 ou
similar; possuir 01 (um) disco rígido de 500 gigabytes;
velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de
gravação de disco ótico cd, dvd rom, memória ram de 08
(oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos indênticos de 04
(quatro) gigabytes cada, tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou
superior, tela de lcd de 14 ou 15 polegadas widescreen,
suportar resolução 1.600 x900 pixeis; teclado deverá conter
os caracteres da língua portuguesa, inclusive çe acentos,
nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse
touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse com
cenexão usb e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede
10/100/1000 conector rj-45 fêmea e wifi padrão ieee
802.11a/g/n; sistema operacional windows 10 pro (64 bits(;
bateria recarregável do tipo ion de lítion com no mínimo 06
(seis) células; fonte externa automática com o itém;possuir
interfaces usb 2.0 e 3.0, 01 (uma) hdmi ou dispray port e 01
(uma) vga, leitor de cartão; webcam full hd (1080p) deverá
vir acomnhado de maleta do tipo acolchoada para transporte
para acondicionamento do equipamento; o equipamento
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;
garantia  mínima de 12 (doze) meses.

8.340,002,00 4.170,0000UN033 LENOVO008

COMPUTADOR DESKTOP.
computador(desktop-básico)
especificação mínima: que esteja em linha pelo fabricante;
computador desktop com processador no mínimo itel core i3
ou amd a 10 ou similar; possuir 01 (um) disco rígido de 500
gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois)
módulos indênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, tipo
sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade
dual channel; a placa principal deve ser arquitetura atx,
microatx, btx ou microbtx, conforme padrões
estabelecimentos e divulgados no sítio
www.formfactors.org, organismo que define os padrões
existentes; possuir pelo menos 01 (um)n slot pci-express 2.0
x 16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão
de chassis, com acionador instalado no gabinete; o
adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo 02
(duas) sáidas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital
do tipo hdmi, display port 10.1 ou superior, suportar monitor
estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo,
sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi, display port
ou dvi; unidadecombinada de gravação de disco ótico cd,
dvd rom; teclado ubs, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse
usb, 800 dpi, 02 botões scroll (com fio); monitor de 08led 19
polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede
10/100/1000 e wifi,  s padrão ieee 802.11 b/g/n; sistema
operacional windows 10 pro (64 bits) fonte compatível e que
toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos
deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os
equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor)
devem possuir gradações neutras das cores branca, preta
ou cinza, e manter o mesmo padrão de  cor; todos os
componentes do produto deverão ser novos; sem uso, sem
reforma ou reconcionamento.
garantia  mínima de 12 (doze) meses.

16.400,004,00 4.100,0000UN034 LENOVO009

LONGARINA- 870,002,00 435,0000UN035 ARTFLEX010
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longarina – assento com 03 lugares encosto polipropileno
garantia  mínima de 12 (doze) meses.

MESA DE ESCRITÓRIO
mesa – de escritório; material confecção mdf/mdp/similar/
dobrável; com 02 gavetas; composição simples.

480,001,00 480,0000UN036 ARTFLEX011

MESA DE REUNIÃO.
mesa – de reunião tipo redonda de 1,20 d, material de
confecção madeira/mdf/mdp/similar
garantia  mínima de 12 (doze) meses.

570,001,00 570,0000UN037 ARTFLEX012

MESA PARA COMPUTADOR
mesa – para computador; base de madeira/mdp/mdf/similar;
suporte para impressora material confecção madeira/
mdp/mdf/similar; suporte para teclado suporte para cpu; de
no mínimo 02 gavetas
garantia  mínima de 12 (doze) meses.

630,001,00 630,0000UN038 ARTFLEX013

NO-BREAK.
no-break – para computador /impressora que esteja em
linha de produção pelo fabricante; no-break com potência
nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600 w; tensão
entrada 115/127/220 volts; (em corrente alternada); com
cmutação automática; tensão de saída 110/115/ ou 220volts
(a ser defenido pelo solicitante); alarmes audio visual; bateria
interna selada; autonomia a plena carga mínimo de 15
minutos considerando consumo de 240 wts; possuir no
mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recolhimento.
garantia  mínima de 12 (doze) meses.

2.550,003,00 850,0000UN039 TS SHARA014

TELA DE PROJEÇACAO -
tela de projeção - ) deve estar em linha pelo fabricante; tela
projeção com tripé retrátil manual; área visual de
aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou – 10 %); deverá
possuir estojo em alumínio cim pintura eletrostática resistente
a riscos e corrrosões; possuir poste central com resisitência
e sustentação suficiente para atender a especificação da
tela citada acima; deverá possuir superfície de projeção do
tipo matte white (branco opaco) ou similar, que
permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita
enquadramento da imagem; o equipamento deverá ser novo,
sem uso, reforma ou recondicionamento.
garantia  mínima de 12 (doze) meses.

1.200,002,00 600,0000UN042
TRACE
BOARD

015

TELEVISOR -
televisor – tipo led;porta usb; full hd; conversor digital;
tamanho da tela “42”
garantia  mínima de 12 (doze) meses.

2.760,002,00 1.380,0000UN043 AOC "43"016

VENTILADOR DE TETO -
ventilador - de teto/parede composição tipo 3 ou 4
pas/parede
garantia  mínima de 12 (doze) meses.

290,001,00 290,0000UN044
VENTISOL

Mod.
Comercial

017

UNIDADE SANITARIA ELIAS BRAGATTO:              44.240,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              44.240,00

LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME:                        44.240,00
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