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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00040  LOTE 40 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00038670

ESTICADOR PARA CABO DE REDE
utilizado para sustentação de cabo de rede em olhais.
acompanha o suporte metálico em formato de gancho.
corpo em plástico.

990,00500,00 1,980UND00050 00040

Total do Lote:  990,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00091  LOTE 91 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037308

TECLADO PADRÃO USB - ABNT2 PRETO

descrição técnica:
- deve possuir teclado numérico lateral;
- cabo usb 2.0 com no mínimo 1 metro;
- garantia de no mínimo 6 meses.

1.040,0040,00 26,000UND00007 00091

00037308

TECLADO PADRÃO USB - ABNT2 PRETO

descrição técnica:
- deve possuir teclado numérico lateral;
- cabo usb 2.0 com no mínimo 1 metro;
- garantia de no mínimo 6 meses.

7.800,00300,00 26,000UND00096 00091

00037308

TECLADO PADRÃO USB - ABNT2 PRETO

descrição técnica:
- deve possuir teclado numérico lateral;
- cabo usb 2.0 com no mínimo 1 metro;
- garantia de no mínimo 6 meses.

260,0010,00 26,000UND00159 00091

00037308

TECLADO PADRÃO USB - ABNT2 PRETO

descrição técnica:
- deve possuir teclado numérico lateral;
- cabo usb 2.0 com no mínimo 1 metro;
- garantia de no mínimo 6 meses.

1.560,0060,00 26,000UND00170 00091

Total do Lote:  10.660,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00092  LOTE 92 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00034430

TELEFONE ANALOGICO DE MESA COM MONOFONE
- ajuste de 3 níveis de volume de campainha;
- 2 tipos de timbre de toque de campainha;
- 3 botões de funções - flash, rediscar, mudo;
- suportar se instalado em mesa ou parede;
- não deve possuir chave de bloqueio nem ser necessário alimentação
via energia elétrica;
- sinalização de pulso e tom;
- deve suportar ser instalado em ramal pabx;
- garantia mínima de 12 meses.

1.425,0025,00 57,000UND00004 00092

00034430
TELEFONE ANALOGICO DE MESA COM MONOFONE
- ajuste de 3 níveis de volume de campainha;
- 2 tipos de timbre de toque de campainha;

570,0010,00 57,000UND00088 00092
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- 3 botões de funções - flash, rediscar, mudo;
- suportar se instalado em mesa ou parede;
- não deve possuir chave de bloqueio nem ser necessário alimentação
via energia elétrica;
- sinalização de pulso e tom;
- deve suportar ser instalado em ramal pabx;
- garantia mínima de 12 meses.

Total do Lote:  1.995,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00093  LOTE 93 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00038591

TELEFONE IP POE BASICO 1
- telefone de mesa com tecnologia ip;
- deve suportar poe (power over ethernet) ieee802.3af;
- deve possuir visor lcd com identificador de chamadas;
- deve possuir porta ethernet para se comunicar com a rede de dados
e outra para conexão do computador;
- deve suportar codecs de audio: g711-a, g711-u, g722, g723, g726,
g729 e ilbc;
- deve suportar protocolo sip 2.0;
- deve possuir suporte a vlan;
- garantia minima de 12 meses.

2.900,0010,00 290,000UND00172 00093

Total do Lote:  2.900,00

Total do Fornecedor:  16.545,00
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00033  LOTE 33 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00038866

COMPUTADOR DESKTOP TIPO 03
computador (desktop-básico) especificação mínima: que esteja em linha
de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no
mínimo intel core i3 ou amd a10 ou similar; placa mãe deve ser de
fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. o chipset da
placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; possuir 1
(um) ssd de 128 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02
(dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram
ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a
placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx,
conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes;
possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior;
possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador
instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no
mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft
directx 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; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio),
deverá ser do mesmo fabricante e manter os mesmos padrões de
cores do gabinete; e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio);
monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9) do mesmo fabricante
do equipamento, devendo seguir o mesmo padrão de cores do
gabinete; interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11
b/g/n podendo ser onboard ou offboard; sistema operacional windows
10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração
exigida no item; gabinete deverá 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 cores; todos os componentes do produto
deverão ser da mesma marca, novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento; os prazos de garantia não poderão ser inferiores a
03 (três) anos on site; o fabricante do equipamento deverá possuir um
sistema atendimento de suporte técnico via telefone 0800.
participação exclusiva para mei, me, epp e equiparadas

12.358,203,00 4.119,400UND00072 00033

00038866

COMPUTADOR DESKTOP TIPO 03
computador (desktop-básico) especificação mínima: que esteja em linha
de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no
mínimo intel core i3 ou amd a10 ou similar; placa mãe deve ser de
fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. o chipset da
placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; possuir 1
(um) ssd de 128 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02
(dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram
ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a
placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx,
conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes;
possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior;
possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador
instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no
mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft
directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo
02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo

41.194,0010,00 4.119,400UND00074 00033
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hdmi, display port ou dvi; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio),
deverá ser do mesmo fabricante e manter os mesmos padrões de
cores do gabinete; e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio);
monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9) do mesmo fabricante
do equipamento, devendo seguir o mesmo padrão de cores do
gabinete; interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11
b/g/n podendo ser onboard ou offboard; sistema operacional windows
10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração
exigida no item; gabinete deverá 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 cores; todos os componentes do produto
deverão ser da mesma marca, novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento; os prazos de garantia não poderão ser inferiores a
03 (três) anos on site; o fabricante do equipamento deverá possuir um
sistema atendimento de suporte técnico via telefone 0800.
participação exclusiva para mei, me, epp e equiparadas

00038866

COMPUTADOR DESKTOP TIPO 03
computador (desktop-básico) especificação mínima: que esteja em linha
de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no
mínimo intel core i3 ou amd a10 ou similar; placa mãe deve ser de
fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. o chipset da
placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; possuir 1
(um) ssd de 128 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02
(dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram
ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a
placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx,
conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes;
possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior;
possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador
instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no
mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft
directx 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; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio),
deverá ser do mesmo fabricante e manter os mesmos padrões de
cores do gabinete; e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio);
monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9) do mesmo fabricante
do equipamento, devendo seguir o mesmo padrão de cores do
gabinete; interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11
b/g/n podendo ser onboard ou offboard; sistema operacional windows
10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração
exigida no item; gabinete deverá 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 cores; todos os componentes do produto
deverão ser da mesma marca, novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento; os prazos de garantia não poderão ser inferiores a
03 (três) anos on site; o fabricante do equipamento deverá possuir um
sistema atendimento de suporte técnico via telefone 0800.
participação exclusiva para mei, me, epp e equiparadas

12.358,203,00 4.119,400UND00131 00033

00038866
COMPUTADOR DESKTOP TIPO 03
computador (desktop-básico) especificação mínima: que esteja em linha
de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no

12.358,203,00 4.119,400UND00147 00033
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mínimo intel core i3 ou amd a10 ou similar; placa mãe deve ser de
fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. o chipset da
placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; possuir 1
(um) ssd de 128 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02
(dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram
ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a
placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx,
conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes;
possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior;
possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador
instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no
mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft
directx 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; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio),
deverá ser do mesmo fabricante e manter os mesmos padrões de
cores do gabinete; e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio);
monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9) do mesmo fabricante
do equipamento, devendo seguir o mesmo padrão de cores do
gabinete; interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11
b/g/n podendo ser onboard ou offboard; sistema operacional windows
10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração
exigida no item; gabinete deverá 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 cores; todos os componentes do produto
deverão ser da mesma marca, novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento; os prazos de garantia não poderão ser inferiores a
03 (três) anos on site; o fabricante do equipamento deverá possuir um
sistema atendimento de suporte técnico via telefone 0800.
participação exclusiva para mei, me, epp e equiparadas

Total do Lote:  78.268,60

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00034  LOTE 34 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

Ítem Lote

00038866

COMPUTADOR DESKTOP TIPO 03
computador (desktop-básico) especificação mínima: que esteja em linha
de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no
mínimo intel core i3 ou amd a10 ou similar; placa mãe deve ser de
fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. o chipset da
placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; possuir 1
(um) ssd de 128 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02
(dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram
ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a
placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx,
conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes;
possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior;
possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador
instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no
mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft
directx 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; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio),

90.626,8022,00 4.119,400UND00061 00034
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deverá ser do mesmo fabricante e manter os mesmos padrões de
cores do gabinete; e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio);
monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9) do mesmo fabricante
do equipamento, devendo seguir o mesmo padrão de cores do
gabinete; interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11
b/g/n podendo ser onboard ou offboard; sistema operacional windows
10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração
exigida no item; gabinete deverá 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 cores; todos os componentes do produto
deverão ser da mesma marca, novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento; os prazos de garantia não poderão ser inferiores a
03 (três) anos on site; o fabricante do equipamento deverá possuir um
sistema atendimento de suporte técnico via telefone 0800.
ampla participação

00038866

COMPUTADOR DESKTOP TIPO 03
computador (desktop-básico) especificação mínima: que esteja em linha
de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no
mínimo intel core i3 ou amd a10 ou similar; placa mãe deve ser de
fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. o chipset da
placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; possuir 1
(um) ssd de 128 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02
(dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram
ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a
placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx,
conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes;
possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior;
possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador
instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no
mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft
directx 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; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio),
deverá ser do mesmo fabricante e manter os mesmos padrões de
cores do gabinete; e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio);
monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9) do mesmo fabricante
do equipamento, devendo seguir o mesmo padrão de cores do
gabinete; interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11
b/g/n podendo ser onboard ou offboard; sistema operacional windows
10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração
exigida no item; gabinete deverá 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 cores; todos os componentes do produto
deverão ser da mesma marca, novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento; os prazos de garantia não poderão ser inferiores a
03 (três) anos on site; o fabricante do equipamento deverá possuir um
sistema atendimento de suporte técnico via telefone 0800.
ampla participação

82.388,0020,00 4.119,400UND00084 00034

00038866

COMPUTADOR DESKTOP TIPO 03
computador (desktop-básico) especificação mínima: que esteja em linha
de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no
mínimo intel core i3 ou amd a10 ou similar; placa mãe deve ser de
fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. o chipset da

28.835,807,00 4.119,400UND00114 00034
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placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; possuir 1
(um) ssd de 128 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02
(dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram
ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a
placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx,
conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes;
possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior;
possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador
instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no
mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft
directx 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; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio),
deverá ser do mesmo fabricante e manter os mesmos padrões de
cores do gabinete; e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio);
monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9) do mesmo fabricante
do equipamento, devendo seguir o mesmo padrão de cores do
gabinete; interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11
b/g/n podendo ser onboard ou offboard; sistema operacional windows
10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração
exigida no item; gabinete deverá 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 cores; todos os componentes do produto
deverão ser da mesma marca, novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento; os prazos de garantia não poderão ser inferiores a
03 (três) anos on site; o fabricante do equipamento deverá possuir um
sistema atendimento de suporte técnico via telefone 0800.
ampla participação

00038866

COMPUTADOR DESKTOP TIPO 03
computador (desktop-básico) especificação mínima: que esteja em linha
de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no
mínimo intel core i3 ou amd a10 ou similar; placa mãe deve ser de
fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. o chipset da
placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; possuir 1
(um) ssd de 128 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02
(dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram
ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a
placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx,
conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes;
possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior;
possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador
instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no
mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft
directx 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; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio),
deverá ser do mesmo fabricante e manter os mesmos padrões de
cores do gabinete; e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio);
monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9) do mesmo fabricante
do equipamento, devendo seguir o mesmo padrão de cores do
gabinete; interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11
b/g/n podendo ser onboard ou offboard; sistema operacional windows
10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração

8.238,802,00 4.119,400UND00124 00034
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exigida no item; gabinete deverá 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 cores; todos os componentes do produto
deverão ser da mesma marca, novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento; os prazos de garantia não poderão ser inferiores a
03 (três) anos on site; o fabricante do equipamento deverá possuir um
sistema atendimento de suporte técnico via telefone 0800.
ampla participação

00038866

COMPUTADOR DESKTOP TIPO 03
computador (desktop-básico) especificação mínima: que esteja em linha
de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no
mínimo intel core i3 ou amd a10 ou similar; placa mãe deve ser de
fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. o chipset da
placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; possuir 1
(um) ssd de 128 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02
(dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram
ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a
placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx,
conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes;
possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior;
possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador
instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no
mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft
directx 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; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio),
deverá ser do mesmo fabricante e manter os mesmos padrões de
cores do gabinete; e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio);
monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9) do mesmo fabricante
do equipamento, devendo seguir o mesmo padrão de cores do
gabinete; interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11
b/g/n podendo ser onboard ou offboard; sistema operacional windows
10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração
exigida no item; gabinete deverá 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 cores; todos os componentes do produto
deverão ser da mesma marca, novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento; os prazos de garantia não poderão ser inferiores a
03 (três) anos on site; o fabricante do equipamento deverá possuir um
sistema atendimento de suporte técnico via telefone 0800.
ampla participação

20.597,005,00 4.119,400UND00152 00034

Total do Lote:  230.686,40

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00045  LOTE 45 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00030157

FONTE ATX PARA COMPUTADOR 350 WATTS REAIS
(configurações mínimas): potência: 350 watts reais e 500 watts de
pico; botão liga/desliga na parte traseira; 2 conectores padrão sata; 2
conectores padrão ide; conector principal padrão 20+4 pinos; conector
4 pinos (+12volts); interruptor de voltagem 110/220 volts; proteção
contra sobrecarga de tensão e transmissão; proteção de
sobrevoltagem: +3,3v, +5v, +12v; cabo de força incluso com novo

5.600,0040,00 140,000UND00027 00045
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padrão de tomadas brasileiro; garantia de no mínimo 12 meses

00030157

FONTE ATX PARA COMPUTADOR 350 WATTS REAIS
(configurações mínimas): potência: 350 watts reais e 500 watts de
pico; botão liga/desliga na parte traseira; 2 conectores padrão sata; 2
conectores padrão ide; conector principal padrão 20+4 pinos; conector
4 pinos (+12volts); interruptor de voltagem 110/220 volts; proteção
contra sobrecarga de tensão e transmissão; proteção de
sobrevoltagem: +3,3v, +5v, +12v; cabo de força incluso com novo
padrão de tomadas brasileiro; garantia de no mínimo 12 meses

7.000,0050,00 140,000UND00108 00045

00030157

FONTE ATX PARA COMPUTADOR 350 WATTS REAIS
(configurações mínimas): potência: 350 watts reais e 500 watts de
pico; botão liga/desliga na parte traseira; 2 conectores padrão sata; 2
conectores padrão ide; conector principal padrão 20+4 pinos; conector
4 pinos (+12volts); interruptor de voltagem 110/220 volts; proteção
contra sobrecarga de tensão e transmissão; proteção de
sobrevoltagem: +3,3v, +5v, +12v; cabo de força incluso com novo
padrão de tomadas brasileiro; garantia de no mínimo 12 meses

7.000,0050,00 140,000UND00180 00045

Total do Lote:  19.600,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00054  LOTE 54 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00034428

HD 4TB SATA
- disco rígido - hd - para computadores;
- capacidade mínima de 4000gb;
- deve utilizar padrão de comunicação sata;
- possuir 64mb de cache;
- velocidade de giro de eixo inteligente;
- deve suportar trabalhar ininterruptamente;
- deve ser compatível com baia 3,5;
- garantia mínima de 12 meses

7.600,0010,00 760,000UND00039 00054

Total do Lote:  7.600,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00055  LOTE 55 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00030099
HD EXTERNO PORTATIL 1TB USB 3.0
capacidade de no mínimo 1tb; tamanho 2,5; conexão com computador
usb 3.0; garantia de no mínimo 12 meses

340,001,00 340,000UND00122 00055

Total do Lote:  340,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00063  LOTE 63 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00036415

MEMORIA RAM 8GB DDR4 PARA PC
- tamanho: 8gb (1 x 8gb);
- velocidade: 2133mhz;
- tipo : ddr4 288-pinos;
- voltagem: 1,2v;
- garantia de no minimo 24 meses.

6.600,0020,00 330,000UND00021 00063

00036415

MEMORIA RAM 8GB DDR4 PARA PC
- tamanho: 8gb (1 x 8gb);
- velocidade: 2133mhz;
- tipo : ddr4 288-pinos;
- voltagem: 1,2v;

3.300,0010,00 330,000UND00107 00063
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- garantia de no minimo 24 meses.

Total do Lote:  9.900,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00071  LOTE 71 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00039833

NOTEBOOK - COMPUTADOR PORTATIL BASICO 2021
especificacoes minimas:
- processador intel core i3 ou amd a10 ou similar;
- memoria ram de 8gb ddr4;
- disco rigido de 500gb;
- tela lcd de 15 polegadas;
- teclado em padrao brasileiro com ç e acentos;
- deve acompanhar mouse usb optico externo e mochila de transporte;
- wifi e webcam integrados;
- deve possuir 2 portas usb e uma hdmi;
- sistema operacional windows 10 pro 64bits licenciado;
- acompanhar fonte de alimentacao externa;
- garantia minima de 36 meses on site.
participação exclusiva para mei, me, epp e equiparadas

3.930,001,00 3.930,000UND00151 00071

00039833

NOTEBOOK - COMPUTADOR PORTATIL BASICO 2021
especificacoes minimas:
- processador intel core i3 ou amd a10 ou similar;
- memoria ram de 8gb ddr4;
- disco rigido de 500gb;
- tela lcd de 15 polegadas;
- teclado em padrao brasileiro com ç e acentos;
- deve acompanhar mouse usb optico externo e mochila de transporte;
- wifi e webcam integrados;
- deve possuir 2 portas usb e uma hdmi;
- sistema operacional windows 10 pro 64bits licenciado;
- acompanhar fonte de alimentacao externa;
- garantia minima de 36 meses on site.
participação exclusiva para mei, me, epp e equiparadas

15.720,004,00 3.930,000UND00156 00071

00039833

NOTEBOOK - COMPUTADOR PORTATIL BASICO 2021
especificacoes minimas:
- processador intel core i3 ou amd a10 ou similar;
- memoria ram de 8gb ddr4;
- disco rigido de 500gb;
- tela lcd de 15 polegadas;
- teclado em padrao brasileiro com ç e acentos;
- deve acompanhar mouse usb optico externo e mochila de transporte;
- wifi e webcam integrados;
- deve possuir 2 portas usb e uma hdmi;
- sistema operacional windows 10 pro 64bits licenciado;
- acompanhar fonte de alimentacao externa;
- garantia minima de 36 meses on site.
participação exclusiva para mei, me, epp e equiparadas

58.950,0015,00 3.930,000UND00184 00071

Total do Lote:  78.600,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00083  LOTE 83 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00036194
ROTEADOR 5 PORTAS 10/100 MBPS
descrição técnica:
- roteador para telecomunicações de dados com processador mínimo

11.375,0025,00 455,000UND00003 00083
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de 850mhz e 64mb de memória ram;
- deve possuir no mínimo 5 portas configuráveis;
- portas devem suportar velocidades de comunicação de 10/100mbps;
- deve acompanhar fonte de alimentação bivolt;
- suportar de 8 a 30 volts de entrada de alimentação.
- produto deve acompanhar as licenças de software;
- garantia de no mínimo 12 meses.

00036194

ROTEADOR 5 PORTAS 10/100 MBPS
descrição técnica:
- roteador para telecomunicações de dados com processador mínimo
de 850mhz e 64mb de memória ram;
- deve possuir no mínimo 5 portas configuráveis;
- portas devem suportar velocidades de comunicação de 10/100mbps;
- deve acompanhar fonte de alimentação bivolt;
- suportar de 8 a 30 volts de entrada de alimentação.
- produto deve acompanhar as licenças de software;
- garantia de no mínimo 12 meses.

6.825,0015,00 455,000UND00082 00083

00036194

ROTEADOR 5 PORTAS 10/100 MBPS
descrição técnica:
- roteador para telecomunicações de dados com processador mínimo
de 850mhz e 64mb de memória ram;
- deve possuir no mínimo 5 portas configuráveis;
- portas devem suportar velocidades de comunicação de 10/100mbps;
- deve acompanhar fonte de alimentação bivolt;
- suportar de 8 a 30 volts de entrada de alimentação.
- produto deve acompanhar as licenças de software;
- garantia de no mínimo 12 meses.

1.820,004,00 455,000UND00129 00083

00036194

ROTEADOR 5 PORTAS 10/100 MBPS
descrição técnica:
- roteador para telecomunicações de dados com processador mínimo
de 850mhz e 64mb de memória ram;
- deve possuir no mínimo 5 portas configuráveis;
- portas devem suportar velocidades de comunicação de 10/100mbps;
- deve acompanhar fonte de alimentação bivolt;
- suportar de 8 a 30 volts de entrada de alimentação.
- produto deve acompanhar as licenças de software;
- garantia de no mínimo 12 meses.

455,001,00 455,000UND00149 00083

00036194

ROTEADOR 5 PORTAS 10/100 MBPS
descrição técnica:
- roteador para telecomunicações de dados com processador mínimo
de 850mhz e 64mb de memória ram;
- deve possuir no mínimo 5 portas configuráveis;
- portas devem suportar velocidades de comunicação de 10/100mbps;
- deve acompanhar fonte de alimentação bivolt;
- suportar de 8 a 30 volts de entrada de alimentação.
- produto deve acompanhar as licenças de software;
- garantia de no mínimo 12 meses.

3.640,008,00 455,000UND00153 00083

00036194

ROTEADOR 5 PORTAS 10/100 MBPS
descrição técnica:
- roteador para telecomunicações de dados com processador mínimo
de 850mhz e 64mb de memória ram;
- deve possuir no mínimo 5 portas configuráveis;
- portas devem suportar velocidades de comunicação de 10/100mbps;
- deve acompanhar fonte de alimentação bivolt;
- suportar de 8 a 30 volts de entrada de alimentação.

4.550,0010,00 455,000UND00160 00083
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- produto deve acompanhar as licenças de software;
- garantia de no mínimo 12 meses.

Total do Lote:  28.665,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00084  LOTE 84 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00038463

SMART TV DE LED 43" - INATIVO
com conversor digital; com no mínimo resolução hd 1366 x 768p; com
no mínimo 02 entradas hdmi e 01 usb; com no mínimo 10w rms de
potência; com no mínimo 60hz frequência tela; com wifi e entrada de
rede; garantia de no mínimo 12 meses

5.100,003,00 1.700,000UND00068 00084

Total do Lote:  5.100,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00085  LOTE 85 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00034426

SWITCH 8 PORTAS 10/100
- switch ethernet para rede de telecomunicação de dados;
- deve possuir no mínimo 8 portas rj-45 10/100;
- projeto deve ser sem ventoinha, para não existir ruídos;
- plug & play auto mdi/mdix;
- comunicação deve aceitar full duplex;
- deve acompanhar fonte bivolt;
- garantia mínima de 12 meses

2.650,0050,00 53,000UND00099 00085

Total do Lote:  2.650,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00088  LOTE 88 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00034419

SWITCH GERENCIAVEL 8P + 2GBIC
- switch gerenciável com 8 portas rj-45 giga ethernet + 2 portas
mini-gbic gigabit;
- as 8 portas ethernet devem suportar o padrão 10/100/1000mbps
auto-negociáveis full-duplex;
- as 2 portas mini-gbic devem suportar 1000mbps;
- deve possuir porta console;
- suportar ser instalado em rack 19”;
- deve possuir interface em português;
- deve suportar até 4000 vlans;
- deve suportar agregação de link dinâmico e estático;
- deve suportar jumboframe de 10240 bytes;
- deve possuir fonte interna bivolt e acompanhar cabo de força com
novo padrão brasileiro de tomadas nbr 14136;
- garantia mínima de 12 meses.

1.860,002,00 930,000UND00132 00088

Total do Lote:  1.860,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00089  LOTE 89 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037500

SWITCH GIGABIT 48 PORTAS
- switch para rede de dados com 48 portas gigabit;
- deve permitir ser instalado em rack 19 polegadas;
- deve suportar auto-aprendizagem de mac address e auto mdi/mdix;
- possuir 96 gbps de capacidade de encaminhamento;
- deve possuir fonte de alimentacao bivolt dentro do proprio corpo do

9.600,004,00 2.400,000UND00044 00089

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000005/2021 - Processo Nº 002506

Vencedor EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME

CNPJ 14.771.730/0001-09

Endereço AVENIDA LUIZ MANOEL VELLOZO, 58 - PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA - ES - CEP: 29102207

Contato 2732516097      microtech.serra@gmail.com

produto;
- deve suportar jumboframe de 10kb;
- garantia mínima de 12 meses.

00037500

SWITCH GIGABIT 48 PORTAS
- switch para rede de dados com 48 portas gigabit;
- deve permitir ser instalado em rack 19 polegadas;
- deve suportar auto-aprendizagem de mac address e auto mdi/mdix;
- possuir 96 gbps de capacidade de encaminhamento;
- deve possuir fonte de alimentacao bivolt dentro do proprio corpo do
produto;
- deve suportar jumboframe de 10kb;
- garantia mínima de 12 meses.

7.200,003,00 2.400,000UND00101 00089

Total do Lote:  16.800,00

Total do Fornecedor:  480.070,00
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00025  LOTE 25 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00038587

CAMERA IP 1080P BULLET
- camera ip para videovigilancia;
- deve possuir imagem com qualidade hd 1080p a 30fps;
- deve suportar compressao de video h.265;
- deve ser construida em fomato bullet;
- deve possuir resolucao de 3 magapixel;
- deve suportar poe passivo;
- deve possuir infravermelho para gravacao noturna com alcance de
20 metros;
- deve possuir grau de protecao ip66;
- garantia minima de 12 meses do fabricante.

1.732,808,00 216,600UND00073 00025

00038587

CAMERA IP 1080P BULLET
- camera ip para videovigilancia;
- deve possuir imagem com qualidade hd 1080p a 30fps;
- deve suportar compressao de video h.265;
- deve ser construida em fomato bullet;
- deve possuir resolucao de 3 magapixel;
- deve suportar poe passivo;
- deve possuir infravermelho para gravacao noturna com alcance de
20 metros;
- deve possuir grau de protecao ip66;
- garantia minima de 12 meses do fabricante.

3.465,6016,00 216,600UND00134 00025

Total do Lote:  5.198,40

Total do Fornecedor:  5.198,40
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00016  LOTE 16 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037506

CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR 3METROS
- cabo para ligar a fonte do computador a rede eletrica;
- norma do inmetro: nbr14136;
- padrao novo tomada de 3 pinos;
- comprimento: 3 metros.

714,9030,00 23,830UND00006 00016

00037506

CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR 3METROS
- cabo para ligar a fonte do computador a rede eletrica;
- norma do inmetro: nbr14136;
- padrao novo tomada de 3 pinos;
- comprimento: 3 metros.

714,9030,00 23,830UND00093 00016

Total do Lote:  1.429,80

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00030  LOTE 30 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00038525 CARTUCHO HP122XL PRETO 1.200,0030,00 40,000UND00045 00030

Total do Lote:  1.200,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00036  LOTE 36 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037488

CONECTOR PADRAO RJ-11
- plug de cristal rj-11 6x2;
- conector padrao para telefonia;
- corpo em termoplástico de alto impacto.

245,00500,00 0,490UND00015 00036

00037488

CONECTOR PADRAO RJ-11
- plug de cristal rj-11 6x2;
- conector padrao para telefonia;
- corpo em termoplástico de alto impacto.

245,00500,00 0,490UND00091 00036

Total do Lote:  490,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00037  LOTE 37 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00030104

CONECTOR PADRAO RJ-45
suporte a cabos cat5e e cat6; plug de cristal 8x8 para cabo de rede de
computadores; corpo em termoplástico de alto impacto; vias de contato
produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54µm de níquel e
1,27µm de ouro

2.600,005.000,00 0,520UND00016 00037

00030104

CONECTOR PADRAO RJ-45
suporte a cabos cat5e e cat6; plug de cristal 8x8 para cabo de rede de
computadores; corpo em termoplástico de alto impacto; vias de contato
produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54µm de níquel e
1,27µm de ouro

2.600,005.000,00 0,520UND00092 00037

Total do Lote:  5.200,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00097  LOTE 97 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00038896
TRAVA PARA NOTEBOOK COM SEGREDO
trava para fixar notebook em mesa; deve ser construído com cabo de

1.782,0060,00 29,700UND00176 00097
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000005/2021 - Processo Nº 002506

Vencedor ASA COM E DISTRIB DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIREL

CNPJ 34.910.336/0001-03

Endereço * Q 03 CONJUNTO B LOTE, 18 - CEILANDIA SUL (CEILANDIA) - BRASILIA - DF - CEP: 71215217

Contato 6139654532      asadistribuidor2019@gmail.com

aço revestido com pvc; deve possuir mostrador de 4 dígitos para
segredo; deve permitir cadastro de segredo personalizado; possuir
cabo de pelo menos 1,8 metros de comprimento e 3,5mm de espessura;
garantia de 12 meses.

Total do Lote:  1.782,00

Total do Fornecedor:  10.101,80

16



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000005/2021 - Processo Nº 002506

Vencedor MADE INFO SERVICOS LTDA

CNPJ 21.344.057/0001-88

Endereço AVENIDA MARECHAL CAMPOS, 329 - DE LOURDES - VITORIA - ES - CEP: 29041295

Contato 2732255540      financeiro@madeinformatica.com.br

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00017  LOTE 17 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00030103

CABO DE REDE UTP CAT5E
de par trançado de cobre para rede de computadores; composto por 4
pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nú, 24
awg, isolados em polietileno especial; capa externa em pvc; diâmetro
nominal de no mínimo 4,8mm; sem blindagem; marcação sequencial de
metragem decrescente impressa no cabo; homologado pela anatel;
anti-chamas; caixa com no mínimo 305 metros; cor da capa externa:
preto

17.751,9030,00 591,730CAIXA00005 00017

00030103

CABO DE REDE UTP CAT5E
de par trançado de cobre para rede de computadores; composto por 4
pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nú, 24
awg, isolados em polietileno especial; capa externa em pvc; diâmetro
nominal de no mínimo 4,8mm; sem blindagem; marcação sequencial de
metragem decrescente impressa no cabo; homologado pela anatel;
anti-chamas; caixa com no mínimo 305 metros; cor da capa externa:
preto

5.917,3010,00 591,730CAIXA00090 00017

Total do Lote:  23.669,20

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00069  LOTE 69 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037357

NOBREAK 1400VA
- nobreak para microcomputadores e aparelhos de telecomunicações;
- deve possuir 6 tomadas padrão nbr14143(10a);
- deve possuir proteção contra sobrecarga e curto-circuito na saída;
- potência de 1400va;
- deve possuir leds indicadores de status de funcionamento;
- voltagem de entrada e saída: 110v;
- deve permitir expansão de autonomia com conector de engate rápido;
- deve possuir carregador de baterias inteligente;
- deve possuir comunicação inteligente usb;
- garantia mínima de 12 meses.
participação exclusiva para mei, me, epp e equiparadas

1.996,803,00 665,600UND00071 00069

00037357

NOBREAK 1400VA
- nobreak para microcomputadores e aparelhos de telecomunicações;
- deve possuir 6 tomadas padrão nbr14143(10a);
- deve possuir proteção contra sobrecarga e curto-circuito na saída;
- potência de 1400va;
- deve possuir leds indicadores de status de funcionamento;
- voltagem de entrada e saída: 110v;
- deve permitir expansão de autonomia com conector de engate rápido;
- deve possuir carregador de baterias inteligente;
- deve possuir comunicação inteligente usb;
- garantia mínima de 12 meses.
participação exclusiva para mei, me, epp e equiparadas

1.996,803,00 665,600UND00119 00069

00037357

NOBREAK 1400VA
- nobreak para microcomputadores e aparelhos de telecomunicações;
- deve possuir 6 tomadas padrão nbr14143(10a);
- deve possuir proteção contra sobrecarga e curto-circuito na saída;
- potência de 1400va;
- deve possuir leds indicadores de status de funcionamento;
- voltagem de entrada e saída: 110v;

3.328,005,00 665,600UND00126 00069
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000005/2021 - Processo Nº 002506

Vencedor MADE INFO SERVICOS LTDA

CNPJ 21.344.057/0001-88

Endereço AVENIDA MARECHAL CAMPOS, 329 - DE LOURDES - VITORIA - ES - CEP: 29041295

Contato 2732255540      financeiro@madeinformatica.com.br

- deve permitir expansão de autonomia com conector de engate rápido;
- deve possuir carregador de baterias inteligente;
- deve possuir comunicação inteligente usb;
- garantia mínima de 12 meses.
participação exclusiva para mei, me, epp e equiparadas

00037357

NOBREAK 1400VA
- nobreak para microcomputadores e aparelhos de telecomunicações;
- deve possuir 6 tomadas padrão nbr14143(10a);
- deve possuir proteção contra sobrecarga e curto-circuito na saída;
- potência de 1400va;
- deve possuir leds indicadores de status de funcionamento;
- voltagem de entrada e saída: 110v;
- deve permitir expansão de autonomia com conector de engate rápido;
- deve possuir carregador de baterias inteligente;
- deve possuir comunicação inteligente usb;
- garantia mínima de 12 meses.
participação exclusiva para mei, me, epp e equiparadas

3.328,005,00 665,600UND00154 00069

Total do Lote:  10.649,60

Total do Fornecedor:  34.318,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000005/2021 - Processo Nº 002506

Vencedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA

CNPJ 26.668.902/0001-94

Endereço RUA ARACAJU, 51 - CENTRO - CATANDUVA - SP - CEP: 15800250

Contato 1735310300      empenho@fprinter.com.br

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00027  LOTE 27 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037635 CARTUCHO DE TINTA 662 COLORIDO 519,0010,00 51,900UND00177 00027

Total do Lote:  519,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00028  LOTE 28 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037634 CARTUCHO DE TINTA 662 PRETO 449,5010,00 44,950UND00178 00028

Total do Lote:  449,50

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00029  LOTE 29 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037505 CARTUCHO HP122 COLORIDO 689,5010,00 68,950UND00011 00029

Total do Lote:  689,50

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00095  LOTE 95 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00036871
TONER COMPATIVEL HP 49A
rendimento: aproximadamente 2500 páginas

1.089,3030,00 36,310UND00013 00095

Total do Lote:  1.089,30

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00096  LOTE 96 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037636 TONNER COMPATIVEL D111 1.464,3030,00 48,810UND00012 00096

Total do Lote:  1.464,30

Total do Fornecedor:  4.211,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000005/2021 - Processo Nº 002506

Vencedor SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI

CNPJ 29.843.035/0001-74

Endereço RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - FORTALEZA - BLUMENAU - SC - CEP: 89055200

Contato 4732321221      jean@sentinelavale.com.br

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00050  LOTE 50 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037492

FURADEIRA DE IMPACTO REVERSIVEL COM MALETA
- interruptor eletronico com pre-selecao de velocidade e comutador de
sentido de giro;
- deve possuir funcao impacto para facilitar uso em alvenaria;
- mandril: 1/2polegada (13mm)
- tensão de operacao: 110v;
- deve acompanhar chave de mandril e maleta de transporte;
- garantia do fabricante minima de 12 meses.

533,201,00 533,200UND00037 00050

Total do Lote:  533,20

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00061  LOTE 61 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037728

KIT PARAFUSO M5 E POLCA GAIOLA PARA RACK 19P
- kit com 10 pares de parafuso e polca;
- usado para a fixacao dos acessorios nos racks padrao 19p;
- polca deve possuir gaiola com trava para ser fixada no trilho do rack;

690,0030,00 23,000UND00032 00061

Total do Lote:  690,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00074  LOTE 74 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037491

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA
- mandril sem chave 1/2 (13mm) aperto rápido - permite troca de
acessórios de forma rápida
- gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível
- torque: 42nm
- luz de led - permite ao usuário maior visibilidade na área de trabalho
- compacta e leve
- empunhadura emborrachada
- acompanha: carregador e 1 bateria
- tensão do carregador: bivolt
- garantia do fabricante mínima de 12 meses.

4.839,003,00 1.613,000UND00038 00074

Total do Lote:  4.839,00

Total do Fornecedor:  6.062,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000005/2021 - Processo Nº 002506

Vencedor CASTELO INFORMATICA LTDA

CNPJ 09.516.491/0001-00

Endereço AVENIDA AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 444 - NOSSA SENHORA APARECIDA - CASTELO - ES - CEP: 29360000

Contato 2835424003      contato@lojacasteloinformatica.com.br

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00006  LOTE 06 -  PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037419

ADAPTADOR USB - WIFI 2,4 GHZ (ATIVO)
descrição técnica:
- adaptador usb para conexão wifi;
- deve suportar os padrões ieee802.11b/g/n;
- deve se conectar em redes 2,4ghz;
- transmitir até 150mbps;
- deve suportar os protocolos de segurança wireless: wep,
wpa/wpa2, wpa-psk/wpa2-psk;
- deve possuir antena interna;
- deve possuir interface usb 2.0 e ser compatível com as versões mais
recentes;
- garantia mínima de 24 meses.

104,002,00 52,000UND00144 00006

Total do Lote:  104,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00013  LOTE 13 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00020658 BATERIA ALCALINA 9V 59,997,00 8,570UND00029 00013

Total do Lote:  59,99

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00014  LOTE 14 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00036557

BATERIA ESTACIONARIA 12V 60A
- bateria estacionaria de 12v e minimo 60a;
- deve ser apropriada para uso em nobreak e sistemas de
telecomunicacoes;
- deve possuir terminais tipo t5;
- garantia minima do fabricante de 2 anos.

1.168,762,00 584,380UND00137 00014

00036557

BATERIA ESTACIONARIA 12V 60A
- bateria estacionaria de 12v e minimo 60a;
- deve ser apropriada para uso em nobreak e sistemas de
telecomunicacoes;
- deve possuir terminais tipo t5;
- garantia minima do fabricante de 2 anos.

3.506,286,00 584,380UND00166 00014

Total do Lote:  4.675,04

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00015  LOTE 15 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00035089
BATERIA TIPO BOTAO MODELO CR-2032 3V
capacidade nominal 3 volts; não recarregavel 245,0050,00 4,900UND00030 00015

00035089
BATERIA TIPO BOTAO MODELO CR-2032 3V
capacidade nominal 3 volts; não recarregavel

245,0050,00 4,900UND00111 00015

Total do Lote:  490,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00032  LOTE 32 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00038601
CENTRAL PABX PARA 04 LINHAS E 12 RAMAIS
com identificador de chamadas; música de espera ( interna e externa);

1.450,001,00 1.450,000UND00182 00032
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Vencedor CASTELO INFORMATICA LTDA

CNPJ 09.516.491/0001-00

Endereço AVENIDA AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 444 - NOSSA SENHORA APARECIDA - CASTELO - ES - CEP: 29360000

Contato 2835424003      contato@lojacasteloinformatica.com.br

transferência; desvios de chamadas; bloqueio de ligações locais ddd,
ddi e celular; bloqueio de ligações a cobrar; atendimento automático;
captura; agenda; grupos de ramais; conferências; retenções de
chamadas; estacionamento de chamadas; programação via pc;
pêndulos; acesso às facilidades cpa; rota de menor custo;
programação remota via telefone; garantia de no mínimo 12 meses.

Total do Lote:  1.450,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00038  LOTE 38 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037509
CONVERSOR HDMI PARA VGA
- deve possuir cabo com 15cm;
- deve converter o sinal hdmi para vga + audio;

1.805,5050,00 36,110UND00009 00038

00037509
CONVERSOR HDMI PARA VGA
- deve possuir cabo com 15cm;
- deve converter o sinal hdmi para vga + audio;

361,1010,00 36,110UND00098 00038

00037509
CONVERSOR HDMI PARA VGA
- deve possuir cabo com 15cm;
- deve converter o sinal hdmi para vga + audio;

433,3212,00 36,110UND00116 00038

Total do Lote:  2.599,92

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00042  LOTE 42 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00036178

FILTRO DE LINHA  6 TOMADAS
descrição técnica:
- filtro de linha em plástico na cor preta;
- deve possuir 6 tomadas de 10 ampéres de saída no novo padrão
brasileiro nbr 14136. tomada de entrada também deve obedecer esse
padrão;
- cabo de entrada de energia deve possuir no mínimo 1 metro de
comprimento;
- deve suportar trabalhar em 110 ou 220v;
- deve possuir botão liga/desliga e led indicador de status;
- deve possuir fusível de segurança;
- garantia de 12 meses.

324,0010,00 32,400UND00026 00042

00036178

FILTRO DE LINHA  6 TOMADAS
descrição técnica:
- filtro de linha em plástico na cor preta;
- deve possuir 6 tomadas de 10 ampéres de saída no novo padrão
brasileiro nbr 14136. tomada de entrada também deve obedecer esse
padrão;
- cabo de entrada de energia deve possuir no mínimo 1 metro de
comprimento;
- deve suportar trabalhar em 110 ou 220v;
- deve possuir botão liga/desliga e led indicador de status;
- deve possuir fusível de segurança;
- garantia de 12 meses.

486,0015,00 32,400UND00100 00042

Total do Lote:  810,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00044  LOTE 44 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00030171 FONE DE OUVIDO COM MICROFONE PARA COMPUTADOR 2.500,00100,00 25,000UND00113 00044
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com entrada padrão p2 stéreo; microfone aclopado com haste flexível;
fones com almofadas em veludo; garantia de no mínimo 12 meses

Total do Lote:  2.500,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00048  LOTE 48 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037625

FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK 90W
- fonte universal para notebook;
- deve atender as marcas mais usadas no mercado;
- deve possuir saida com voltagem selecionavel, sendo uma delas de
19 volts;
- deve possuir no minimo 6 conectores adaptaveis para o tipo de
notebook;
- garantia minima de 12 meses.

975,0010,00 97,500UND00028 00048

00037625

FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK 90W
- fonte universal para notebook;
- deve atender as marcas mais usadas no mercado;
- deve possuir saida com voltagem selecionavel, sendo uma delas de
19 volts;
- deve possuir no minimo 6 conectores adaptaveis para o tipo de
notebook;
- garantia minima de 12 meses.

975,0010,00 97,500UND00110 00048

00037625

FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK 90W
- fonte universal para notebook;
- deve atender as marcas mais usadas no mercado;
- deve possuir saida com voltagem selecionavel, sendo uma delas de
19 volts;
- deve possuir no minimo 6 conectores adaptaveis para o tipo de
notebook;
- garantia minima de 12 meses.

1.950,0020,00 97,500UND00183 00048

Total do Lote:  3.900,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00058  LOTE 58 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037508

HD SATA 500GB PARA NOTEBOOK
- hd para notebook 2,5 polegadas;
- capacidade 500gb;
- conexao sata;
- rpm: 5400;
- garantia 3 meses.

1.425,005,00 285,000UND00019 00058

00037508

HD SATA 500GB PARA NOTEBOOK
- hd para notebook 2,5 polegadas;
- capacidade 500gb;
- conexao sata;
- rpm: 5400;
- garantia 3 meses.

1.425,005,00 285,000UND00105 00058

Total do Lote:  2.850,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00079  LOTE 79 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00038590
PLACA ICIP 3 CODECS PARA IMPACTA 68
- placa base icip 30 68i responsavel pelo processamento das

2.500,001,00 2.500,000UND00171 00079
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informacoes de rede, protocolos de acesso e conexoes;
- codificacao digital de voz g711 pcm, g729ab, g726;
- deve suportar e acompanhar todos os acessorios para
funcionamento de 30 canais voip;
- deve possuir 2 portas utp fast ethernet 10/100mbps;
- deteccao automatica da placa de codec;
- deve suportar monitiramento de sistema via snmp(v1/v2c/v3);
- deve suportar ate 30 ramais ip;
- garantia minima de 12 meses.

Total do Lote:  2.500,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00098  LOTE 98 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00038589

WEBCAM USB FULLHD
- deve suportar gravacao e streaming em ate 1080p;
- deve possuir microfones estereos embutidos;
- deve possuir cabo usb de 1,80 metros;
- deve possuir clip que permita ser fixada em monitor;
- garantia minima de 12 meses.

2.125,0010,00 212,500UND00001 00098

00038589

WEBCAM USB FULLHD
- deve suportar gravacao e streaming em ate 1080p;
- deve possuir microfones estereos embutidos;
- deve possuir cabo usb de 1,80 metros;
- deve possuir clip que permita ser fixada em monitor;
- garantia minima de 12 meses.

8.500,0040,00 212,500UND00112 00098

00038589

WEBCAM USB FULLHD
- deve suportar gravacao e streaming em ate 1080p;
- deve possuir microfones estereos embutidos;
- deve possuir cabo usb de 1,80 metros;
- deve possuir clip que permita ser fixada em monitor;
- garantia minima de 12 meses.

1.275,006,00 212,500UND00181 00098

Total do Lote:  11.900,00

Total do Fornecedor:  33.838,95
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00009  LOTE 09 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00020522

APARELHO DE TELEFONE COM FIO POSICAO MESA OU PAREDE
03 funções: flash, redial/rediscar e mute/mudo, 03 volumes de
campainha, 02 timbres de campainha, opção de chave de bloqueio;
garantia de no mínimo 06 meses

1.575,0030,00 52,500UND00174 00009

Total do Lote:  1.575,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00010  LOTE 10 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00027121

APARELHO DE TELEFONE SEM FIO BIVOLT
qualidade de voz digital; frequência de 1.9ghz; redução de ruídos;
discagem por tom; duração de bateria em conversação: no mínimo 09
horas; teclas: rediscar, flash e mudo; ajuste de volume; 02 pilhas
recarregáveis; garantia de no mínimo 12 meses

970,5010,00 97,050UND00089 00010

00027121

APARELHO DE TELEFONE SEM FIO BIVOLT
qualidade de voz digital; frequência de 1.9ghz; redução de ruídos;
discagem por tom; duração de bateria em conversação: no mínimo 09
horas; teclas: rediscar, flash e mudo; ajuste de volume; 02 pilhas
recarregáveis; garantia de no mínimo 12 meses

291,153,00 97,050UND00146 00010

Total do Lote:  1.261,65

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00011   LOTE 11 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00036034
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO BIVOLT.
qualidade de voz digital

3.000,0030,00 100,000UND00175 00011

Total do Lote:  3.000,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00020  LOTE 20 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00030125

CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR 2W RMS
controle de volume e botão liga/desliga, 02 canais estéreo amplificados,
conexão tipo p2, impedância dos alto-falantes: 4 ohms, frequência de
resposta: 100hz ~ 20khz, sensibilidade: 70 db ± 4 db alimentação: 5
vdc (via porta usb) , proteção magnética, cabos de áudio e alimentação

2.729,3585,00 32,110UND00087 00020

Total do Lote:  2.729,35

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00039  LOTE39 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00030158

COOLER 80MM PARA FONTE DE COMPUTADOR
cooler em plástico preto; dimensões: largura 80mm x altura 80mm x
profundidade 25mm; alimentação 12volts e corrente 0,11ampéres;
garantia de no mínimo 12 meses

1.237,5030,00 41,250UND00014 00039

00030158

COOLER 80MM PARA FONTE DE COMPUTADOR
cooler em plástico preto; dimensões: largura 80mm x altura 80mm x
profundidade 25mm; alimentação 12volts e corrente 0,11ampéres;
garantia de no mínimo 12 meses

2.062,5050,00 41,250UND00103 00039

Total do Lote:  3.300,00
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00047  LOTE 47 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00036301

FONTE SLIM ATX 300W
- fonte slim para gabinetes low profile;
- fonte deve ter potência de 300 watts;
- deve suportar trabalho em rede 100v à 240v selecionando de forma
automática;
- deve possuir cabos de saída com conectores: 2 sata, 1 atx, 1 atx
4piin 12v;
- dimensões: 17,5cm de profundidade, 6,5cm de altura e 8,5cm de
largura;
- deve possuir cooler de refrigeração;
- garantia mínima de 12 meses.

4.200,0020,00 210,000UND00059 00047

00036301

FONTE SLIM ATX 300W
- fonte slim para gabinetes low profile;
- fonte deve ter potência de 300 watts;
- deve suportar trabalho em rede 100v à 240v selecionando de forma
automática;
- deve possuir cabos de saída com conectores: 2 sata, 1 atx, 1 atx
4piin 12v;
- dimensões: 17,5cm de profundidade, 6,5cm de altura e 8,5cm de
largura;
- deve possuir cooler de refrigeração;
- garantia mínima de 12 meses.

4.200,0020,00 210,000UND00109 00047

Total do Lote:  8.400,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00056  LOTE 56- PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037497

HD EXTERNO PORTATIL 2TB USB3.0
- hd externo portatil
- conexao usb 3.0;
- deve funcionar utilizando energia da propria porta usb, nao sendo
necessaria utilizacao de fonte externa;
- capacidade de 2 tb;
- deve acompanhar cabo usb 3.0;
- garantia minima de 12 meses.

2.420,005,00 484,000UND00017 00056

00037497

HD EXTERNO PORTATIL 2TB USB3.0
- hd externo portatil
- conexao usb 3.0;
- deve funcionar utilizando energia da propria porta usb, nao sendo
necessaria utilizacao de fonte externa;
- capacidade de 2 tb;
- deve acompanhar cabo usb 3.0;
- garantia minima de 12 meses.

2.904,006,00 484,000UND00085 00056

00037497

HD EXTERNO PORTATIL 2TB USB3.0
- hd externo portatil
- conexao usb 3.0;
- deve funcionar utilizando energia da propria porta usb, nao sendo
necessaria utilizacao de fonte externa;
- capacidade de 2 tb;
- deve acompanhar cabo usb 3.0;

968,002,00 484,000UND00143 00056
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- garantia minima de 12 meses.

00037497

HD EXTERNO PORTATIL 2TB USB3.0
- hd externo portatil
- conexao usb 3.0;
- deve funcionar utilizando energia da propria porta usb, nao sendo
necessaria utilizacao de fonte externa;
- capacidade de 2 tb;
- deve acompanhar cabo usb 3.0;
- garantia minima de 12 meses.

4.840,0010,00 484,000UND00185 00056

Total do Lote:  11.132,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00064  LOTE 64 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037507

MOUSE OPTICO USB - 1000DPI CABO 1,8M
- sensor óptico;
- conexão usb 2.0 com fio;
- cabo com no mínimo 1,8 metros;
- deve possuir 3 botões;
- deve possuir no mínimo 1000 dpi;
- garantia mínima de 6 meses.

746,4060,00 12,440UND00008 00064

00037507

MOUSE OPTICO USB - 1000DPI CABO 1,8M
- sensor óptico;
- conexão usb 2.0 com fio;
- cabo com no mínimo 1,8 metros;
- deve possuir 3 botões;
- deve possuir no mínimo 1000 dpi;
- garantia mínima de 6 meses.

3.732,00300,00 12,440UND00097 00064

00037507

MOUSE OPTICO USB - 1000DPI CABO 1,8M
- sensor óptico;
- conexão usb 2.0 com fio;
- cabo com no mínimo 1,8 metros;
- deve possuir 3 botões;
- deve possuir no mínimo 1000 dpi;
- garantia mínima de 6 meses.

124,4010,00 12,440UND00158 00064

00037507

MOUSE OPTICO USB - 1000DPI CABO 1,8M
- sensor óptico;
- conexão usb 2.0 com fio;
- cabo com no mínimo 1,8 metros;
- deve possuir 3 botões;
- deve possuir no mínimo 1000 dpi;
- garantia mínima de 6 meses.

746,4060,00 12,440UND00169 00064

Total do Lote:  5.349,20

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00068  LOTE 68 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

Ítem Lote

00037357

NOBREAK 1400VA
- nobreak para microcomputadores e aparelhos de telecomunicações;
- deve possuir 6 tomadas padrão nbr14143(10a);
- deve possuir proteção contra sobrecarga e curto-circuito na saída;
- potência de 1400va;
- deve possuir leds indicadores de status de funcionamento;
- voltagem de entrada e saída: 110v;
- deve permitir expansão de autonomia com conector de engate rápido;

6.630,0010,00 663,000UND00002 00068
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- deve possuir carregador de baterias inteligente;
- deve possuir comunicação inteligente usb;
- garantia mínima de 12 meses.
ampla participação

00037357

NOBREAK 1400VA
- nobreak para microcomputadores e aparelhos de telecomunicações;
- deve possuir 6 tomadas padrão nbr14143(10a);
- deve possuir proteção contra sobrecarga e curto-circuito na saída;
- potência de 1400va;
- deve possuir leds indicadores de status de funcionamento;
- voltagem de entrada e saída: 110v;
- deve permitir expansão de autonomia com conector de engate rápido;
- deve possuir carregador de baterias inteligente;
- deve possuir comunicação inteligente usb;
- garantia mínima de 12 meses.
ampla participação

13.260,0020,00 663,000UND00079 00068

00037357

NOBREAK 1400VA
- nobreak para microcomputadores e aparelhos de telecomunicações;
- deve possuir 6 tomadas padrão nbr14143(10a);
- deve possuir proteção contra sobrecarga e curto-circuito na saída;
- potência de 1400va;
- deve possuir leds indicadores de status de funcionamento;
- voltagem de entrada e saída: 110v;
- deve permitir expansão de autonomia com conector de engate rápido;
- deve possuir carregador de baterias inteligente;
- deve possuir comunicação inteligente usb;
- garantia mínima de 12 meses.
ampla participação

16.575,0025,00 663,000UND00168 00068

Total do Lote:  36.465,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00070  LOTE 70 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00036554

NOBREAK 700VA COM ENGATE BATERIA EXTERNA
- nobreak com capacidade minima de 700va;
- deve possuir no minimo 4 tomadas traseiras padrao nbr 14136;
- deve possuir led de indicacao do modo de operacao;
- deve possuir conctor tipo engate rapido para expansao da autonomia;
- deve acompanhar cabo e conectores para ligacao de bateria externa;
- deve manter a bateria externa de ate 60a carregada;
- deve permitir a conexao de bateria externa de 12v;
- deve possuir estabilizador interno;
- deve permitir ser ligado na ausencia de rede eletrica;
- deve possuir porta fusivel externo;
- garantia minima de 1 ano do fabricante;

1.120,002,00 560,000UND00135 00070

00036554

NOBREAK 700VA COM ENGATE BATERIA EXTERNA
- nobreak com capacidade minima de 700va;
- deve possuir no minimo 4 tomadas traseiras padrao nbr 14136;
- deve possuir led de indicacao do modo de operacao;
- deve possuir conctor tipo engate rapido para expansao da autonomia;
- deve acompanhar cabo e conectores para ligacao de bateria externa;
- deve manter a bateria externa de ate 60a carregada;
- deve permitir a conexao de bateria externa de 12v;
- deve possuir estabilizador interno;
- deve permitir ser ligado na ausencia de rede eletrica;
- deve possuir porta fusivel externo;

3.360,006,00 560,000UND00165 00070
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- garantia minima de 1 ano do fabricante;

Total do Lote:  4.480,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00075  LOTE 75 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037496
PENDRIVE 16GB
capacidade de 16gb; plug and play; nao necessita de drivers; garantia
de no minimo 12 meses

240,0010,00 24,000UND00023 00075

00037496
PENDRIVE 16GB
capacidade de 16gb; plug and play; nao necessita de drivers; garantia
de no minimo 12 meses

72,003,00 24,000UND00078 00075

00037496
PENDRIVE 16GB
capacidade de 16gb; plug and play; nao necessita de drivers; garantia
de no minimo 12 meses

840,0035,00 24,000UND00086 00075

00037496
PENDRIVE 16GB
capacidade de 16gb; plug and play; nao necessita de drivers; garantia
de no minimo 12 meses

96,004,00 24,000UND00120 00075

00037496
PENDRIVE 16GB
capacidade de 16gb; plug and play; nao necessita de drivers; garantia
de no minimo 12 meses

96,004,00 24,000UND00123 00075

00037496
PENDRIVE 16GB
capacidade de 16gb; plug and play; nao necessita de drivers; garantia
de no minimo 12 meses

96,004,00 24,000UND00140 00075

00037496
PENDRIVE 16GB
capacidade de 16gb; plug and play; nao necessita de drivers; garantia
de no minimo 12 meses

96,004,00 24,000UND00150 00075

00037496
PENDRIVE 16GB
capacidade de 16gb; plug and play; nao necessita de drivers; garantia
de no minimo 12 meses

240,0010,00 24,000UND00155 00075

00037496
PENDRIVE 16GB
capacidade de 16gb; plug and play; nao necessita de drivers; garantia
de no minimo 12 meses

480,0020,00 24,000UND00161 00075

Total do Lote:  2.256,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00076  LOTE 76 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026436
PILHA ALCALINA TAMANHO AA
potência confiável e prolongada; pacote com 02 unid

232,0050,00 4,640PCT00024 00076

00026436
PILHA ALCALINA TAMANHO AA
potência confiável e prolongada; pacote com 02 unid

232,0050,00 4,640PCT00141 00076

00026436
PILHA ALCALINA TAMANHO AA
potência confiável e prolongada; pacote com 02 unid

185,6040,00 4,640PCT00162 00076

Total do Lote:  649,60

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00077  LOTE 77- PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00026438
PILHA ALCALINA TAMANHO AAA
potência confiável e prolongada; pacote com 02 unid

132,9030,00 4,430PCT00025 00077

00026438
PILHA ALCALINA TAMANHO AAA
potência confiável e prolongada; pacote com 02 unid

88,6020,00 4,430PCT00142 00077
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00026438
PILHA ALCALINA TAMANHO AAA
potência confiável e prolongada; pacote com 02 unid

177,2040,00 4,430PCT00163 00077

Total do Lote:  398,70

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00086  LOTE 86 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00034427

SWITCH 8 PORTAS GIGABIT
- switch ethernet para rede de telecomunicação de dados;
- deve possuir no mínimo 8 portas rj-45 10/100/1000;
- projeto deve ser sem ventoinha, para não existir ruídos;
- plug & play auto mdi/mdix;
- comunicação deve aceitar full duplex;
- deve ser compatível com os padrões: 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x;
- deve acompanhar fonte bivolt;
- garantia mínima de 12 meses

3.990,0030,00 133,000UND00022 00086

Total do Lote:  3.990,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00090  LOTE 90 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00038832

TABLET 8"
tablet com tela de 8 polegadas, 16 gigabytes de memória hd, 2
gigabytes de memória ram, bateria de 4000 mah, processador quad
core com velocidade de 2 ghz, rede 4g para internet móvel com película
de vidro e capa de proteção emborrachada da cor preta anti queda
com cordão para colocar no pescoço.

3.479,733,00 1.159,910UND00076 00090

00038832

TABLET 8"
tablet com tela de 8 polegadas, 16 gigabytes de memória hd, 2
gigabytes de memória ram, bateria de 4000 mah, processador quad
core com velocidade de 2 ghz, rede 4g para internet móvel com película
de vidro e capa de proteção emborrachada da cor preta anti queda
com cordão para colocar no pescoço.

3.479,733,00 1.159,910UND00125 00090

Total do Lote:  6.959,46

Total do Fornecedor:  91.945,96
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00018  LOTE 18 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00038608
CABO HDMI 2 METROS
cabo padrao hdmi 1.4 com 2 metros de comprimento;

239,4020,00 11,970UND00047 00018

00038608
CABO HDMI 2 METROS
cabo padrao hdmi 1.4 com 2 metros de comprimento; 239,4020,00 11,970UND00095 00018

00038608
CABO HDMI 2 METROS
cabo padrao hdmi 1.4 com 2 metros de comprimento;

239,4020,00 11,970UND00186 00018

Total do Lote:  718,20

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00019  LOTE 19 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037487

CABO VGA 1,5M
conectores d-sub 15 pinos macho nas duas extremidades;
comprimento de no mínimo 1,5 metros;
fintro de ruídos;

355,8020,00 17,790UND00031 00019

00037487

CABO VGA 1,5M
conectores d-sub 15 pinos macho nas duas extremidades;
comprimento de no mínimo 1,5 metros;
fintro de ruídos;

889,5050,00 17,790UND00094 00019

Total do Lote:  1.245,30

Total do Fornecedor:  1.963,50
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00002  LOTE 02 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00036183

ACCESS POINT CORPORATIVO DUAL-BAND INDOOR
- access point corporativo de teto para salas de reunião e/ou
corredores;
- deve permitir montagem em teto ou parede;
- devem vir inclusos suportes para fixação;
- sistema deve ser escalável - permitir adicionar access points a
qualquer momento e todos serem gerenciados pelo mesmo software;
- deve possuir software de gerenciamento centralizando todos os aps,
sem custo adicional de licenças;
- equipamento deve trabalhar com rede wifi em 2.4ghz suportando
tráfego de até 300mbps e 5ghz suportando 867mbps;
- alcance do sinal wifi de 122 metros;
- rede wifi deve suportar os seguintes protocolos de segurança: wep,
wpa-psk, wpa-tkip, wpa2 aes;
- deve possuir antenas integradas internas suportando mimo 2x2;
- equipamento deve possuir um led indicador de funcionamento;
- alimentação do aparelho deve ser feita pelo próprio cabo de dados
utilizando tecnologia poe (power over ethernet);
- deve possuir uma porta de rede rj-45 que suporte 10/100/1000mbps;
- garantia mínima de 12 meses.

17.800,0020,00 890,000UND00069 00002

Total do Lote:  17.800,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00003  LOTE 03 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

Ítem Lote

00038246

ACCESS POINT CORPORATIVO DUAL BAND INDOOR
- access point corporativo de teto para salas de reunião e/ou
corredores;
- deve permitir montagem em teto ou parede;
- devem vir inclusos suportes para fixação;
- sistema deve ser escalável - permitir adicionar access points a
qualquer momento e todos serem gerenciados pelo mesmo software;
- deve possuir software de gerenciamento centralizando todos os aps,
sem custo adicional de licenças;
- equipamento deve trabalhar com rede wifi em 2.4ghz suportando
tráfego de até 300mbps e 5ghz suportando 867mbps;
- alcance do sinal wifi de 122 metros;
- rede wifi deve suportar os seguintes protocolos de segurança: wep,
wpa-psk, wpa-tkip, wpa2 aes;
- deve possuir antenas integradas internas suportando mimo 2x2;
- equipamento deve possuir um led indicador de funcionamento;
- alimentação do aparelho deve ser feita pelo próprio cabo de dados
utilizando tecnologia poe (power over ethernet);
- deve possuir uma porta de rede rj-45 que suporte 10/100/1000mbps;
- garantia mínima de 12 meses.
ampla participação

17.920,0020,00 896,000UND00070 00003

00038246

ACCESS POINT CORPORATIVO DUAL BAND INDOOR
- access point corporativo de teto para salas de reunião e/ou
corredores;
- deve permitir montagem em teto ou parede;
- devem vir inclusos suportes para fixação;
- sistema deve ser escalável - permitir adicionar access points a
qualquer momento e todos serem gerenciados pelo mesmo software;

26.880,0030,00 896,000UND00081 00003
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- deve possuir software de gerenciamento centralizando todos os aps,
sem custo adicional de licenças;
- equipamento deve trabalhar com rede wifi em 2.4ghz suportando
tráfego de até 300mbps e 5ghz suportando 867mbps;
- alcance do sinal wifi de 122 metros;
- rede wifi deve suportar os seguintes protocolos de segurança: wep,
wpa-psk, wpa-tkip, wpa2 aes;
- deve possuir antenas integradas internas suportando mimo 2x2;
- equipamento deve possuir um led indicador de funcionamento;
- alimentação do aparelho deve ser feita pelo próprio cabo de dados
utilizando tecnologia poe (power over ethernet);
- deve possuir uma porta de rede rj-45 que suporte 10/100/1000mbps;
- garantia mínima de 12 meses.
ampla participação

Total do Lote:  44.800,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00004  LOTE 04 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037490

ACCESS POINT CORPORATIVO DUAL-BAND INDOOR/OUTDOOR MESH
- access point corporativo para ambientes abertos e fechados;
- deve permitir montagem em poste e parede;
- deve possuir tecnologia mesh;
- sistema deve ser escalavel - permitir adicionar access points a
qualquer momento e todos serem gerenciados pelo mesmo software;
- deve possuir software de gerenciamento centralizando todos os aps,
sem custo adicional de licenças;
- equipamento deve trabalhar com rede wifi em 2.4ghz suportando
trafego de ate 300mbps e 5ghz suportando 867mbps;
- deve permitir a conexao de ate 250 clientes simultaneos;
- rede wifi deve suportar os seguintes protocolos de segurança: wep,
wpa-psk, wpa-tkip, wpa2 aes;
- deve acompanhar antenas omni direcionais dual-band de 3dbi
(2.4ghz) e 4dbi (5ghz);
- equipamento deve possuir um led indicador de funcionamento;
- alimentacao do aparelho deve ser feita pelo proprio cabo de dados
utilizando tecnologia poe (power over ethernet);
- deve possuir uma porta de rede rj-45 que suporte 10/100/1000mbps;
- deve acompanhar fonte de alinetacao bivolt com tecnologia poe;
- garantia minima de 12 meses.

14.275,8015,00 951,720UND00048 00004

00037490

ACCESS POINT CORPORATIVO DUAL-BAND INDOOR/OUTDOOR MESH
- access point corporativo para ambientes abertos e fechados;
- deve permitir montagem em poste e parede;
- deve possuir tecnologia mesh;
- sistema deve ser escalavel - permitir adicionar access points a
qualquer momento e todos serem gerenciados pelo mesmo software;
- deve possuir software de gerenciamento centralizando todos os aps,
sem custo adicional de licenças;
- equipamento deve trabalhar com rede wifi em 2.4ghz suportando
trafego de ate 300mbps e 5ghz suportando 867mbps;
- deve permitir a conexao de ate 250 clientes simultaneos;
- rede wifi deve suportar os seguintes protocolos de segurança: wep,
wpa-psk, wpa-tkip, wpa2 aes;
- deve acompanhar antenas omni direcionais dual-band de 3dbi
(2.4ghz) e 4dbi (5ghz);

13.324,0814,00 951,720UND00128 00004
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- equipamento deve possuir um led indicador de funcionamento;
- alimentacao do aparelho deve ser feita pelo proprio cabo de dados
utilizando tecnologia poe (power over ethernet);
- deve possuir uma porta de rede rj-45 que suporte 10/100/1000mbps;
- deve acompanhar fonte de alinetacao bivolt com tecnologia poe;
- garantia minima de 12 meses.

Total do Lote:  27.599,88

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00005  LOTE 05 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00038246

ACCESS POINT CORPORATIVO DUAL BAND INDOOR
- access point corporativo de teto para salas de reunião e/ou
corredores;
- deve permitir montagem em teto ou parede;
- devem vir inclusos suportes para fixação;
- sistema deve ser escalável - permitir adicionar access points a
qualquer momento e todos serem gerenciados pelo mesmo software;
- deve possuir software de gerenciamento centralizando todos os aps,
sem custo adicional de licenças;
- equipamento deve trabalhar com rede wifi em 2.4ghz suportando
tráfego de até 300mbps e 5ghz suportando 867mbps;
- alcance do sinal wifi de 122 metros;
- rede wifi deve suportar os seguintes protocolos de segurança: wep,
wpa-psk, wpa-tkip, wpa2 aes;
- deve possuir antenas integradas internas suportando mimo 2x2;
- equipamento deve possuir um led indicador de funcionamento;
- alimentação do aparelho deve ser feita pelo próprio cabo de dados
utilizando tecnologia poe (power over ethernet);
- deve possuir uma porta de rede rj-45 que suporte 10/100/1000mbps;
- garantia mínima de 12 meses.
participação exclusiva para mei, me, epp e equiparadas

1.791,662,00 895,830UND00148 00005

00038246

ACCESS POINT CORPORATIVO DUAL BAND INDOOR
- access point corporativo de teto para salas de reunião e/ou
corredores;
- deve permitir montagem em teto ou parede;
- devem vir inclusos suportes para fixação;
- sistema deve ser escalável - permitir adicionar access points a
qualquer momento e todos serem gerenciados pelo mesmo software;
- deve possuir software de gerenciamento centralizando todos os aps,
sem custo adicional de licenças;
- equipamento deve trabalhar com rede wifi em 2.4ghz suportando
tráfego de até 300mbps e 5ghz suportando 867mbps;
- alcance do sinal wifi de 122 metros;
- rede wifi deve suportar os seguintes protocolos de segurança: wep,
wpa-psk, wpa-tkip, wpa2 aes;
- deve possuir antenas integradas internas suportando mimo 2x2;
- equipamento deve possuir um led indicador de funcionamento;
- alimentação do aparelho deve ser feita pelo próprio cabo de dados
utilizando tecnologia poe (power over ethernet);
- deve possuir uma porta de rede rj-45 que suporte 10/100/1000mbps;
- garantia mínima de 12 meses.
participação exclusiva para mei, me, epp e equiparadas

10.749,9612,00 895,830UND00157 00005

00038246
ACCESS POINT CORPORATIVO DUAL BAND INDOOR
- access point corporativo de teto para salas de reunião e/ou
corredores;

8.958,3010,00 895,830UND00167 00005

34



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000005/2021 - Processo Nº 002506

Vencedor TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA

CNPJ 04.151.822/0001-24

Endereço RUA CRISANTEMO, 282 - VILA NOVA - VILA VELHA - ES - CEP: 29104600

Contato 2733915170      tecsoluti@tecsoluti.com.br

- deve permitir montagem em teto ou parede;
- devem vir inclusos suportes para fixação;
- sistema deve ser escalável - permitir adicionar access points a
qualquer momento e todos serem gerenciados pelo mesmo software;
- deve possuir software de gerenciamento centralizando todos os aps,
sem custo adicional de licenças;
- equipamento deve trabalhar com rede wifi em 2.4ghz suportando
tráfego de até 300mbps e 5ghz suportando 867mbps;
- alcance do sinal wifi de 122 metros;
- rede wifi deve suportar os seguintes protocolos de segurança: wep,
wpa-psk, wpa-tkip, wpa2 aes;
- deve possuir antenas integradas internas suportando mimo 2x2;
- equipamento deve possuir um led indicador de funcionamento;
- alimentação do aparelho deve ser feita pelo próprio cabo de dados
utilizando tecnologia poe (power over ethernet);
- deve possuir uma porta de rede rj-45 que suporte 10/100/1000mbps;
- garantia mínima de 12 meses.
participação exclusiva para mei, me, epp e equiparadas

Total do Lote:  21.499,92

Total do Fornecedor:  111.699,80

35



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000005/2021 - Processo Nº 002506

Vencedor BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ 09.053.748/0001-27

Endereço RUA MARCOS HOSANG, 18 - SEMINARIO - TAIO - ES - CEP: 89190000

Contato 4735621878      bagatoli@outlook.com

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00035  LOTE 35 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00038867

COMPUTADOR DESKTOP TIPO 04
computador (desktop-básico) especificação mínima: que esteja em linha
de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no
mínimo intel core i5 8400 ou amd ryzen 5 3600 ou similar; placa mãe
deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. o
chipset da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador;
possuir 1 (um) ssd de 128 gigabyte; memória ram de 08 (oito)
gigabytes, em 01 (um) módulo único de 08 (oito) gigabytes do tipo
sdram ddr4 2.133 mhz ou superior; a placa principal deve ter
arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões
estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo
que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot
pci-express 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de
intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador
de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de
memória, possuir suporte ao microsoft directx 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; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio), deverá ser do mesmo
fabricante e manter os mesmos padrões de cores do gabinete; e
mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19
polegadas (widescreen 16:9) do mesmo fabricante do equipamento,
devendo seguir o mesmo padrão de cores do gabinete; interfaces de
rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n podendo ser onboard
ou offboard; sistema operacional windows 10 pro (64 bits); fonte
compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete
deverá 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 cores; todos os componentes do produto deverão
ser da mesma marca, novos, sem uso, reforma ou recondicionamento;
os prazos de garantia não poderão ser inferiores a 03 (três) anos on
site; o fabricante do equipamento deverá possuir um sistema
atendimento de suporte técnico via telefone 0800.

14.400,003,00 4.800,000UND00062 00035

00038867

COMPUTADOR DESKTOP TIPO 04
computador (desktop-básico) especificação mínima: que esteja em linha
de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no
mínimo intel core i5 8400 ou amd ryzen 5 3600 ou similar; placa mãe
deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. o
chipset da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador;
possuir 1 (um) ssd de 128 gigabyte; memória ram de 08 (oito)
gigabytes, em 01 (um) módulo único de 08 (oito) gigabytes do tipo
sdram ddr4 2.133 mhz ou superior; a placa principal deve ter
arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões
estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo
que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot
pci-express 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de
intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador
de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de
memória, possuir suporte ao microsoft directx 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; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio), deverá ser do mesmo

24.000,005,00 4.800,000UND00075 00035
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fabricante e manter os mesmos padrões de cores do gabinete; e
mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19
polegadas (widescreen 16:9) do mesmo fabricante do equipamento,
devendo seguir o mesmo padrão de cores do gabinete; interfaces de
rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n podendo ser onboard
ou offboard; sistema operacional windows 10 pro (64 bits); fonte
compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete
deverá 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 cores; todos os componentes do produto deverão
ser da mesma marca, novos, sem uso, reforma ou recondicionamento;
os prazos de garantia não poderão ser inferiores a 03 (três) anos on
site; o fabricante do equipamento deverá possuir um sistema
atendimento de suporte técnico via telefone 0800.

Total do Lote:  38.400,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00065  LOTE 65 -PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME, EPP e EQUIPARADAS

Ítem Lote

00037511

MONITOR LED PARA COMPUTADOR 19,5P ALTURA AJUSTAVEL
- monitor led de 19,5 polegadas;
- deve possuir suporte com ajuste ergonomico de altura e inclinacao;
- tempo de resposta 5ms;
- resolucao de ate 1920x1080;
- deve possuir conectores vga e hdmi;
- deve acompanhar cabo de energia e vga;
- fonte interna bivolt automatico;
- garantia minima de 12 meses.

9.240,0010,00 924,000UND00067 00065

00037511

MONITOR LED PARA COMPUTADOR 19,5P ALTURA AJUSTAVEL
- monitor led de 19,5 polegadas;
- deve possuir suporte com ajuste ergonomico de altura e inclinacao;
- tempo de resposta 5ms;
- resolucao de ate 1920x1080;
- deve possuir conectores vga e hdmi;
- deve acompanhar cabo de energia e vga;
- fonte interna bivolt automatico;
- garantia minima de 12 meses.

9.240,0010,00 924,000UND00118 00065

Total do Lote:  18.480,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00072  LOTE 72 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

Ítem Lote

00039833

NOTEBOOK - COMPUTADOR PORTATIL BASICO 2021
especificacoes minimas:
- processador intel core i3 ou amd a10 ou similar;
- memoria ram de 8gb ddr4;
- disco rigido de 500gb;
- tela lcd de 15 polegadas;
- teclado em padrao brasileiro com ç e acentos;
- deve acompanhar mouse usb optico externo e mochila de transporte;
- wifi e webcam integrados;
- deve possuir 2 portas usb e uma hdmi;
- sistema operacional windows 10 pro 64bits licenciado;
- acompanhar fonte de alimentacao externa;

11.370,003,00 3.790,000UND00063 00072
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- garantia minima de 36 meses on site.
ampla participação

00039833

NOTEBOOK - COMPUTADOR PORTATIL BASICO 2021
especificacoes minimas:
- processador intel core i3 ou amd a10 ou similar;
- memoria ram de 8gb ddr4;
- disco rigido de 500gb;
- tela lcd de 15 polegadas;
- teclado em padrao brasileiro com ç e acentos;
- deve acompanhar mouse usb optico externo e mochila de transporte;
- wifi e webcam integrados;
- deve possuir 2 portas usb e uma hdmi;
- sistema operacional windows 10 pro 64bits licenciado;
- acompanhar fonte de alimentacao externa;
- garantia minima de 36 meses on site.
ampla participação

208.450,0055,00 3.790,000UND00083 00072

00039833

NOTEBOOK - COMPUTADOR PORTATIL BASICO 2021
especificacoes minimas:
- processador intel core i3 ou amd a10 ou similar;
- memoria ram de 8gb ddr4;
- disco rigido de 500gb;
- tela lcd de 15 polegadas;
- teclado em padrao brasileiro com ç e acentos;
- deve acompanhar mouse usb optico externo e mochila de transporte;
- wifi e webcam integrados;
- deve possuir 2 portas usb e uma hdmi;
- sistema operacional windows 10 pro 64bits licenciado;
- acompanhar fonte de alimentacao externa;
- garantia minima de 36 meses on site.
ampla participação

11.370,003,00 3.790,000UND00115 00072

00039833

NOTEBOOK - COMPUTADOR PORTATIL BASICO 2021
especificacoes minimas:
- processador intel core i3 ou amd a10 ou similar;
- memoria ram de 8gb ddr4;
- disco rigido de 500gb;
- tela lcd de 15 polegadas;
- teclado em padrao brasileiro com ç e acentos;
- deve acompanhar mouse usb optico externo e mochila de transporte;
- wifi e webcam integrados;
- deve possuir 2 portas usb e uma hdmi;
- sistema operacional windows 10 pro 64bits licenciado;
- acompanhar fonte de alimentacao externa;
- garantia minima de 36 meses on site.
ampla participação

11.370,003,00 3.790,000UND00130 00072

Total do Lote:  242.560,00

Total do Fornecedor:  299.440,00

Total Geral:  1.095.396,01
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