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Item DescriçãoQuantidade ProdutoUnid Valor Unitário Valor Total

Fornecedor Vencedor 006946 - ARENNA INFORMÁTICA LTDA

   1 APARELHO DE DVD Aparelho de DVD player, mídias compatíveis para CD,

CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco de imagens,

SVCD e VCD, com memorizador de última cena, Reprodução de áudio: MP3,

PCM, WMA / Reprodução de imagem estática: JPEG Vídeo: avi, divx, mp4,

mpeg, mpg, com conexões: Frontal: USB 2.0 / Traseira: Saída áudio

analógico E/D, Saída Vídeo Composto (CVBS) e Saída digital coaxial, cor

preto, sistema de cores NTSC e PAL, Idiomas do menu Português, Inglês e

Espanhol, resoluções do vídeo 720x480.

6 000011848UN 158,0000        948,00

   2 APARELHO DE SOM Aparelho de som portátil, USB, Rádio AM/FM, mp3

player, entrada para pen drive

7 000001441UN 205,0000      1.435,00

   3 AR CONDICIONADO 9.000 BTU/H com no mínimo as seguintes

especificações:

Alimentação (volts) 110V

Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes) 3.9A

Eficiência Energética EER (W/W) 3.21

Potência de Refrigeração (W) 821W

Ciclo Quente-Frio

Vazão de ar (m³/h) 450

Gás Refrigerante R-22

Classificação Energética (INMETRO) A

Tipo do Condensador Horizontal

Tipo de tecnologia do compressor Rotativo

Consumo de Energia Procel (kWh/mês)* 17.2

Controle remoto iluminado Não

Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático

Controle de temperatura estável Não

Garantia Garantia de 3 anos no compressor 

Nível de ruído interno 39

Cor da evaporadora Branco

Timer Sim

Regula velocidade de ventilação Sim

Sleep Sim

Swing Sim

Turbo Sim

Memória Não

Aviso limpa filtro Sim

Filtro anti-bactéria Sim

Desumidificação Sim

Proteção anti-corrosão Sim

Função brisa Não

Controle da direção do ar (Esquerda - Direita) Manual

Indicador de temperatura na evaporadora Sim

Controle remoto Sim

Tecla de exaustão Não

Frequência 60

3 000010276UN 2.300,0000      6.900,00

  11 BATEDEIRA PLANETÁRIA NA COR PRETO 04 LITROS; 08 VELOCIDADES

orbitat orbit black Premium 8 velocidades 400w.com certificação do Inmetro e

garantia de no minimo 12 meses

1 000020325UN 500,0000        500,00

  12 BEBEDOURO Bebedouro de coluna refrigerado por compressor, com água

gelada e natural

2 000000048UN 800,0000      1.600,00

  17 CAIXA DE SOM Caixa Multi Uso Dmu - 8.50 - Tensão De Alimentação:

127/220vac - Auto Falante De 8 Polegadas 8 Ohms: 50 Watts - Driver Piezo

(Corneta) 3k-20khz 16 Ohms: 50 Watts - Altura 45cm X Largura 30cm X

Profundidade 20cm - Canal 1 Entrada Rca Stereo . Cd Playerdvd

Playerblu-Ray Playervideo Gametecladopc, Notebook ,Tablet ,Videoke,Tv Crt,

Lcd, Led,Plasma, Ipodmp3/Mp4/Mp5 Cell Phone Smart Phone. - Canal 2

1 000001433UN 511,0000        511,00
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Entrada P10 Mono . Microfone, Microfone Sem Fio, Guitarra Cell Phone Smart

Phone. Garantida de no minimo 12 meses.

  18 CAMERA DIGITAL Câmera digital com pelo menos 16.1 MP c/ 10x Zoom

Óptico com cartão de memória

1 000020547UN 900,0000        900,00

  19 CAMINHA EMPILHÁVEL com as seguintes características: formada por duas

cabeceiras produzidas em polipropileno virgem, com suporte para

acondicionar chupeta, com tubos em alumínio, pés de borracha

antiderrapante, leito composto de rede que consiste em tela vazada,

confeccionada em tecido 100% poliéster, anti fungo, anti UV e anti oxidante,

alta resistência a peso, suportando até 50 Kg, anti transpirante e lavável com

agua e sabão

50 000024181UN 500,0000     25.000,00

  20 CARRINHO PARA BEBE básico, 2 posições3 000006026UN 330,0000        990,00

  22 CERCADO PARA BEBE Cercado para bebê com bordas acolchoadas e tela

de mosqueteiro, Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP

69x85x107cm

3 000006025UN 650,0000      1.950,00

  23 CORTINA DE AR Cortina de ar 180cm, | 110 Volts Voltagem: 110v

Frequência (Hz): 50/60 Potência (Baixa/Alta): 280 Vazão de ar (m³/h): 2500

Nível de Ruído (dB): 50Peso (kg): 25 Dimensões produto (mm): 1800 x 215 x

195 Altura Instalação (m): 3, com controle remoto, com instalação do

equipamento, incluindo todos os materiais que se fizerem necessários,

garantia de 1 ano

1 000024182UN 1.800,0000      1.800,00

  24 CORTINA DE AR CONDICIONADO PARA AMBIENTES ABERTOS com no

mínimo as seguintes especificações:

Voltagem (V):220 Frequência (Fz):60 Fase:Monofásico Cor:Branco Saída de

ar efetiva (cm):150 Regula velocidade do ar:SIM Nível de Ruído Unidade

Interna (dB):57-59 Altura máxima de instalação (m):3 Potência Elétrica

Consumida - Refrigeração (W): 280 Dimensão (L x A x P) mm (Sem

Embalagem):1500x210x190 Peso liquido (Kg):14,7 Dimensão (L x A x P) mm

(Com Embalagem):1540x250x220 Peso Bruto (Kg):16,1Modelo:ACF15S5

Cortina de Ar 1,50 metros

Largura: (mm)1500Altura: (mm)210Profundidade: (mm)190Peso: (Kg)14,7

Potência (W) Acima de 1 metro

garantia mínimo de 3 anos

1 000024177UN 1.000,0000      1.000,00

  26 FERRO À VAPOR voltagem ( 2 opções, 110 volts/220volts), funciona a seco

e com spray frontal, cabo de tomada anatômico (gira em até 360º, com opção

de enrolar quando não for mais utilizado), base revestida com antiaderente e

vapor ajustável para todos os tipos de tecidos, reservatório para até 200ml de

água e indicação de nível

4 000017470UN 140,0000        560,00

  27 FOGAO 04 BOCAS Fogão 4 Bocas com pés frontais de fácil instalação e

traseiros rosqueados, mesa em aço inox, quatro queimadores, com Grades

Duplas esmaltadas de fácil remoção,. Forno amplo com revestimento

totalmente liso e esmaltado.

Características Gerais:

- Design Frente Única: 

Design frontal em peça única: possui menos recortes para deixar a limpeza

cada vez mais simples e descomplicada 

- Forno Limpa + Fácil: 

União da cavidade Cleartec + o Vidro interno Vedado 

- Tecnologia Cleartec: 

Inovadora tecnologia utilizada nos fornos de embutir mais modernos, garante

mais facilidade de limpeza, pois possui revestimento totalmente liso e

esmaltado, evitando absorção de gordura 

- Vidro Interno Vedado: 

O vidro interno do forno é vedado, evitando o acúmulo de gordura ou sujeira

entre os vidros da porta 

- Gaxeta Integral: 

A vedação nessa região, ajuda a não aumentar a temperatura do produto e

evita o amarelamento das suas peças externas 

- Grades Duplas: 

Grades duplas esmaltadas de fácil remoção, com design desenvolvido para

fornecer grande estabilidade e sem cantos retos para facilitar a limpeza 

3 000008566UN 1.400,0000      4.200,00
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- 1 Prateleira Deslizante. 

- Pés Duplo Clique: 

Pés frontais de fácil instalação, em dois cliques é possível posicionar os pés

no fogão. Os pés traseiros são rosqueados, permitindo uma regulagem para

ajudar na estabilidade do fogão 

- Manípulos Removíveis: 

Manípulos removíveis que garantem uma maior facilidade de limpeza 

- Acendimento Automático: 

Facilidade na hora do preparo

  28 FOGAO INDUSTRIAL C/4 BOCAS Fogão industrial 4 bocas, com forno -

Grelhas e queimadores em ferro fundido, - Fogão produzido em aço

galvanizado, - Registro de Baixa Pressão cromado, - Pintura eletrostática a pó

que resiste a alta temperatura, - 2 queimadores simples e 2 duplos

4 000002655UN 1.200,0000      4.800,00

  29 FORNO MICROONDAS 30 LITROS

com no mínimo as seguintes especificações:

Consumo (kw/h) 0,043kWh

Potência (w) 1400W

Cor Branco

Timer Não

Display digital Sim

Relógio  Sim

Luz interna Sim

Termostato Não

Autolimpante Não

Prateleiras Não

Teclas pré-programadas Não

Trava de segurançaSim

Dupla emissão de ondas Não

Temporizador Não

GrillNão

Conteúdo da embalagem 1 Microondas; manual de instruções; 1 prato

giratório; 1 suporte do prato giratório

Voltagem 110V

Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 30x53,9x39cm

Peso aproximado do produto (Kg) 16,4kg

Garantia do fornecedor 12 meses

Fornecedor 12 meses

Manual de instruções

2 000012741UN 700,0000      1.400,00

  30 FREEZER VERTICAL Freezer vertical 246 litros, com controle de temperatura

externo

4 000020299UN 3.250,0000     13.000,00

  31 GELADEIRA Geladeira frost free 342 L - geladeira/refrigerador, 01 porta,

consumo 36,6KWh, cor branca, garantia de 12 meses, capacidade de 342 L,

degelo frost free, 01 gaveta, porta ovos. porta latas, pés niveladores, porta

reversível, controle de temperatura , painel de controle externo

3 000000041UN 2.200,0000      6.600,00

  32 KIT COMPLETO DE ANTENA RURAL PARA CELULAR COM APARELHO

CELULAR

2 000024179UN 700,0000      1.400,00

  33 LAVADORA DE ALTA PRESSAO Lavadora alta pressão líder 2200 com trava

de segurança 1800 PSI com certificação do Inmetro e garantia de no minimo

12 meses

1 000007744UN 700,0000        700,00

  34 LAVADORA DE ROUPAS Lavadora de roupas semi automática (tanquinho),

10 kg

3 000011263UN 650,0000      1.950,00

  35 LIQUIDIFICADOR Liquidificador 1000W, 12 velocidades mais função

pulsar/gelo, copo de 3 litros, faca em aço inox serrilhada,

4 000000046UN 230,0000        920,00

  36 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Liquidificador industrial, capacidade 06 litros

Corpo de Aço Inóx 

Tampa Alumínio Repuxado, Copo Aço Inóx, Potência 3/4 CV, Profundidade

do copo 310 mm, Frequência 50/60 HZ, Tensão 127/220v (Bivolt), Consumo

0,370 KW/h, Altura 667 mm, Peso 8,275 kg e Rotação 3500 Rpm

1 000020305UN 610,0000        610,00

  43 MICROFONE Kit microfone duplo Dois Microfones sem Fio Itens Inclusos: 2x

microfones de mão sem fio 2x baterias 9v 1x Base 1x p10/p10 cabo de

conexão 1x adaptador de energia bivolt 110-220v 1x manual de instruções

2 000003920UN 592,0000      1.184,00
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Características: Frequência: 170 - 790 MHz Capsula de Alta Fidelidade.

Desenho do circuito anti interferência. Baixo ruído de fundo. Alimentação: AC

bivolt 110-220v Tipo: sem fio UHF Conexão: 1x P10 ou 2x XRL Padrão Polar:

Omni-direcional Peso:1.336 kg Principais Características: - 2 microfones sem

fio. - 170-790 MHz de freqüência para evitar a interferência. - filtro de banda

estreita multinível de alta frequência, dissipa sinais de interferência. - circuito

especial ALC para evitar a perda de som. - baixo consumo de componentes,

a vida útil da bateria será muito mais longo. - indicador de alimentação do

circuito no hand-held microfone, sinaliza quando substituir a bateria. - a

diminuição do back (retorno). Colocar na função apito, para diminuir o apito. -

fonte de alimentação: Um microfone é alimentado por 1x9 V bateria

Especificação: - Faixa de Frequência da Portadora de RF: 169.445-221.350

MHz. - Faixa De trabalho: 100 m aproximadamente 300ft em condições

normais. - Resposta de Frequência de áudio: 50-15 KHz - Faixa de Ajuste de

ganho: H: 40dB B: 25dB. Garantida de no minimo 12 meses.

  44 MICROFONE SEM FIO AURICULAR sistema composto por microfone de

cabeça , receptor e transmissor

4 000024178UN 261,0000      1.044,00

  45 MINI SYSTEM Mini system 260W RMS, USB e Rádio AM/FM mp3 player1 000015003UN 1.050,0000      1.050,00

  50 PROJETOR Tipo de projetor DLP

Tipos de projeção

Mesa Colocada de maneira prática na parte superior, a porta da lâmpada de

fácil abertura permite um acesso rápido à lâmpada, para que possa fazer a

manutenção e substituí-la, usufruindo de uma produtividade sem

interrupções, quer o projetor esteja colocado em uma mesa ou montado no

teto em salas de reuniões. A porta da lâmpada de acesso rápido reduz

consideravelmente o tempo de inatividade, não sendo necessário desinstalar

os projetores montados, sendo rápido e simples substituir uma lâmpada.

Teto Colocada de maneira prática na parte superior, a porta da lâmpada de

fácil abertura permite um acesso rápido à lâmpada, para que possa fazer a

manutenção e substituí-la, usufruindo de uma produtividade sem

interrupções, quer o projetor esteja colocado em uma mesa ou montado no

teto em salas de reuniões. A porta da lâmpada de acesso rápido reduz

consideravelmente o tempo de inatividade, não sendo necessário desinstalar

os projetores montados, sendo rápido e simples substituir uma lâmpada.

Luminosidade

Padrão 3300 Lumens O alto brilho de 3.300 Lúmens proporciona

apresentações confortáveis em salas de reuniões bem iluminadas para

promover discussões, colaboração e realizar anotações. O alto brilho também

aumenta a qualidade de imagem com cores vibrantes, textos nítidos e

detalhes finos.

Econômica sim Máxima economia de energia com a tecnologia exclusiva

SmartEco: A tecnologia SmartEco™, uma inovação exclusiva da BenQ,

aperfeiçoa a capacidade de economizar energia, proporcionando ao mesmo

tempo luminosidade incomparável, excelente qualidade de imagem e duração

da lâmpada por muito mais tempo. A tecnologia SmartEco™ permite às

empresas minimizar o consumo de energia da lâmpada e os custos de

manutenção através de recursos exclusivos de economia de energia

dinâmicas e fornece também uma experiência de visualização ainda mais viva

a cada apresentação.

Tipo de lâmpada A lâmpada deste produto contém mercúrio. Para eliminar

o produto ou lâmpadas usadas, consulte as autoridades ambientais locais

para obter regulamentos ou consulte www.lamprecycle.org.

Duração aproximada da lâmpada Vida da Lâmpada varia dependendo das

condições de ambiente e uso. Características e especificações podem mudar

sem aviso prévio.

Tamanho da imagem 60" ~ 300"

Tecnologia

Pronto para HDTV Sim 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Conectividade

Conexões Áudio in (Mini Jack) x 1 Áudio out (Mini Jack) x 1 Alto Falantes 2W

x 1 USB (Tipo mini B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x1 (Frontal)

3 000005359UN 2.284,0000      6.852,00
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Resolução

Nativa XGA, 1024 x 768

Formato de exibição Sim Nativo 4:3 (5 modos selecionáveis)

Imagem

Contraste 15000:1

Lente

Tipo de lente F=2.46-2.66, f=21.8-25.6

Zoom 1.2x

Funções especiais Qualidade de imagem perfeita e duradoura com a

tecnologia DLP: A DLP (Digital Light Processing - Processamento Digital da

Luz), que recebeu o Prêmio 2015 Academy Award of Merit (estatueta de

Oscar®), é a tecnologia de projeção líder mundial, utilizada em 90 % dos

cinemas digitais do mundo e em 100 % das salas de cinema IMAX. Graças à

DLP que domina o mercado de projetores com uma quota superior a 50 %, a

BenQ é, atualmente, a marca de projetores DLP líder de mercado. Acesso

com um único toque às funções de instalação: Remodelado com ponderação,

o novo controle remoto inclui um botão de Instalação Rápida específico, que

permite um acesso direto às funções de instalação, como o Padrão de teste e

Distorção, sem ter de selecionar menus agrupados no visor da tela. Acesso

rápido para porta da lâmpada superior para substituição descomplicada:

Colocada de maneira prática na parte superior, a porta da lâmpada de fácil

abertura permite um acesso rápido à lâmpada, para que possa fazer a

manutenção e substituí-la, usufruindo de uma produtividade sem

interrupções, quer o projetor esteja colocado em uma mesa ou montado no

teto em salas de reuniões. A porta da lâmpada de acesso rápido reduz

consideravelmente o tempo de inatividade, não sendo necessário desinstalar

os projetores montados, sendo rápido e simples substituir uma lâmpada.

Modo LampSave: Uma menor substituição e manutenção da lâmpada

traduz-se numa redução do custo total de propriedade. O modo LampSave

ajusta a potência da lâmpada de maneira dinâmica de acordo com o conteúdo

para prolongar a duração da lâmpada até 50 % em comparação com o modo

normal. Modo Eco Blank: O modo Eco Blank, ativado automaticamente

quando o projetor é ligado durante mais de três minutos sem fonte de

imagem, o modo elimina o desperdício de energia desnecessária e prolonga a

duração da lâmpada do projetor, poupando até 70% da potência da lâmpada

e colocando a tela em branco para concentrar toda a atenção do público no

apresentador ou formador. Conveniente ajuste de pés: Superior aos

projetores com apenas um pé de ajuste, o ajuste triplo (três pés) melhora

consideravelmente a flexibilidade em vários tipos de salas de reuniões,

facilitando o posicionamento do projetor.

Frequência

Horizontal 15K-102KHz

Vertical 23-120Hz

Áudio Áudio in (Mini Jack) x 1 Áudio out (Mini Jack) x 1

Sistema de cor

PAL

NTSC

SECAM

Alimentação Bivolt

Lâmpadas

Potência UHP 203W

Nível de ruído 32/29 dBA (Normal / Modo Econômico).

Peso aproximado

 Peso do produto 2,38 kg.

Dimensões do produto

 Largura 33,24 cm.

 Altura 9,9 cm.

 Profundidade 24,13 cm.

Garantia

Prazo 02 anos (3 meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia

especial concedida pelo fabricante).
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Resolução Suportada: VGA(640 x 480) para WUXGA_RB(1920 x 1200)

Frequências: Horizontal: 15K-102KHz / Frequência Vertical 23-120Hz

  51 PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO Purificador de água da cor branca

com gabinete de material metálico ou revestido por material plástico de alta

resistência painel frontal e peças de acabamento laterais em plástico

poliestireno de alto impacto e com suporte para fixação na parede podendo

ser acomodado também em bancada ou mesa; possuir sistema com controle

bacteriológico purificador desinfetante, que elimine 99,999% de bactérias

patogênicas que possam estar presentes na água, com comprovação de

eficiência bacteriológica aprovada pela NBR 14908/2004, Certificação de

Aparelhos para Melhoria de água por Pressão; reduzir cloro livre C1 e

partículas P1; contendo 2 (duas) torneiras de grande vazão totalmente

desmontáveis, facilitando a higienização e a manutenção do produto, quando

for o caso; com 2 (duas) opçõe s de temperaturas de água: natural e gelada

com níveis de temperatura entre 4ºC e 14ºC com rendimento de 1,2 a 4,4

litros de água gelada por hora; com termostato de fácil acesso para

regulagem de temperatura da água; capacidade de armazenamento de água

gelada de no mínimo 2 litros; revestido por material plástico de alta

resistência; permitir a troca fácil e rápida dos filtros; filtragem de até 3.000

litros ou 6 meses para troca do filtro (velas); tripla filtragem da água que retém

partículas de areia, barro, ferrugem e sedimentos e elimina odor e sabor de

cloro; baixo consumo de energia; capacidade de resfriamento compressor

oferece maior volume de água gelada com baixo consumo de energia elétrica

compressor oferece maior volume de água gelada com baixo consumo de

energia eletricapor compressor silencioso para maior volume de água gel ada

com baixo consumo de energia; refrigeração com compressor o qual utiliza

gás R-134a; voltagem 110v. Kit de instalação: mangueira plástica atóxica,

suporte para fixação em parede e abraçadeira, conexão registro de

filtro/mangueira, buchas e parafusos. Deverá apresentar o selo de eficiência

microbiológica comprovado pelo INMETRO. Garantia de no mínimo 12

meses.

5 000012349UN 699,0000      3.495,00

  52 REFRIGERADOR Refrigerador de 01 Porta com sistema Frost Free, controle

de temperatura, porta-latas para 06 unidades, porta-ovos e compartimento

Extra Frio.

- Compartimento extra frio: ideal para alimentos e bebidas que precisam de

temperatura mais baixa 

- Gaveta de legumes: mantém a temperatura e a umidade adequadas para o

armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características

naturais 

- Porta internamente aproveitável: maior aproveitamento de espaço 

- Prateleiras de grades: reguláveis e removíveis para facilitar a limpeza 

- Porta-ovos para 12 unidades: melhor organização e visualização 

- Prateleiras da porta/complemento: removíveis e facilitam a limpeza

Capacidade de armazenagem total (L): 275

Consumo (kWh): 23,4

Tensão/Voltagem: 110V, 220V

Capacidade de armazenagem do refrigerador (L): 219

Capacidade de armazenagem do freezer (L): 20

Consumo de Energia: A (menos 25% de consumo)

Cor: Branco

Garantia: 12 meses

2 000004991UN 1.500,0000      3.000,00

  53 TELA DE PROJEÇAO RETRATIL2 000010746UN 396,0000        792,00

  54 TELEVISÃO DE LED (Smart TV HD), 40 POLEGADAS; Tela LED; formato da

tela: PLANA; 16:9; Conexões: Wi-Fi; Resolução: 1366 X 768, Tecnologia:

Smart TV HD, com controle remoto; Outras especificações: - Ângulo de Visão:

178º x 178º - Closed Caption - Conectividade WiDi - Conversor digital

integrado - Display: Direct LED - DTV - Entrada Áudio/Vídeo: 1 - Entrada

HDMI: 2 - Entrada LAN (RJ45): 1 - Entrada RF para TV a Cabo: 1 - Entrada

RF para TV Digital: 1 - Entrada USB: 1 - Entrada Vídeo Componente: 1 -

Estéreo / SAP - Frequência (Hz): 60 - Função Mute - IPS - Potência mínima

(RMS): 6W - Processador Dual Core - Saída Áudio Digital Óptica: 1 - Simplink

8 000018464UN 2.800,0000     22.400,00
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- Sistema de Cores: NTSC/PAL-M/N/SBTVD - Sistema de Som: 2.0 Consumo

de energia mínimo em standby. Compatível com 110/220V. Com garantia

mínima de 01 ano. *É obrigatória a apresentação de prospecto/catálogo

técnico oficial

  55 VENTILADOR Ventilador de parede de 50 cm Potência: 130W - Diâmetro da

grade: 500mm, - Diâmetro da hélice: 440mm, - RPM: 1300 máxima,

Velocidades: regulável, - Altura máxima: 1,40m, - Altura mínima: 1,15m, -

Equipado com fusível térmico de segurança

6 000000045UN 194,0000      1.164,00

  56 VENTILADOR DE COLUNA Ventilador de coluna de 50 cm Potência: 130W -

Diâmetro da grade: 500mm, - Diâmetro da hélice: 440mm, - RPM: 1300

máxima, Velocidades: regulável, - Altura máxima: 1,40m, - Altura mínima:

1,15m, - Equipado com fusível térmico de segurança

22 000012227UN 184,0000      4.048,00

  57 VENTILADOR DE MESA Ventilador de Mesa Velocidades 40cm - 110v,

com 3 velocidades, oscilação horizontal, inclinação vertical, porta fios e grade

removível para limpeza.

Cor: preto

5 000024186UN 120,0000        600,00

  58 VÍDEO PORTEIRO ELETRÔNICO Com 2 canais de vídeo e 2 canais de

áudio é possível incluir até 2 módulos externos, ou um módulo externo e uma

câmera extra, permitindo visualizar imagens 24 horas por dia, através do

módulo interno, podendo conversar e abrir a porta para um visitante através1

de um telefone fixo ou celular.

2 000024180UN 1.100,0000      2.200,00

   127.503,00Total do Fornecedor

Item DescriçãoQuantidade ProdutoUnid Valor Unitário Valor Total

Fornecedor Vencedor 007836 - OPPUS MOBILE COMÉRCIO V AREJISTA DE MÓVEIS LTDA ME

   4 ARMARIO BAIXO COM RODAPE DE AÇO (CINZA) Armário baixo com

rodapé de aço (cinza) com no mínimo as seguintes especificações: baixo,

madeira aglomerada revestida em melaminico com 4 prateleiras e rodapé

metálico, sem gavetas, duas portas de giro, corpo em madeira aglomerada

em melanimico, medindo 90 cm de largura 50 cm de profundidade e 78 cm de

altura, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão, com uma prateleira

em madeira aglomerada. Tampo do armário em madeira aglomerada com

resina fenólica e partículas de granulométrica fina com espessura de 25 mm,

densidade média de 600 Kg/m³ e revestido com laminado melaminico de

baixa pressão em ambas as faces, resistente abrasão, bordas retas

encabeçadas com fita de borda de PVC, com espessura de 1,5 a 2,00 mm na

mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo

com NBR 13966, fixação ao corpo do armário através de sistema injetado em

zamac, dobradiça de aço de alta resistência automática com tecnologia

snap-on, regulagem horizontal livre e ajuste integrado com ângulo de abertura

de 270° com sistema de alojamento interno ou extern o. Sistema de

travamento das portas com trinco metálico na porta, chave para fechadura

frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque com capa

plástica externa de proteção em poliestileno injetado com sistema de

escamoteavel para adaptar-se móvel. Rodapé em aço com sapatas para

regulagem de altura.

10 000014986UN 325,0000      3.250,00

   6 ARMARIO EM ACO ARMÁRIO DE ARQUIVO OU GAVETEIRO DE AÇO

COM GAVETAS DESLIZANTES PARA PASTAS SUSPENSAS OU FICHAS,

QUE POSSUA DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PARA TRANCAR TODAS AS

GAVETAS. CAPACIDADE 40 KG CORPO DO ARMÁRIO COM CHAPA #24,

DIMENSÕES EXTERNAS 1335X460X620mm AxLxP), MEDIDAS DAS

GAVETAS: 280X 390X 580 mm (AxLxP).

10 000007076UN 585,0000      5.850,00

   8 ARMÁRIO MÉDIO COM RODAPÉ DE AÇO Armário médio com rodapé de

aço (cinza) com no mínimo as seguintes especificações:

- madeira aglomerada revestida em meleminico com quatro prateleiras e

rodapé metálico, sem gavetas, duas portas de giro, corpo em madeira

aglomerada revestida em melaminico, medindo 80 cm de largura, 40 cm de

profundidade e 160 cm de altura, com tampo superior e fundo inteiriço, sem

divisão, com prateleira em madeira aglomerada. Tampo do armário em

madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina,

com espessura de 25 mm, densidade média de 600 Kg/m³ e revestido com

laminado melaminico de baixa pressão em ambas as faces, resistente

10 000017268UN 545,0000      5.450,00
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abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de borda de PVC, com

espessura de 1,5 a 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergométrico de

contato com usuário de acordo com NBR 13966, fixação ao corpo do armário

através de sistema injetado em zamac, dobradiça de aço de alta resistência,

automática com tecnologia snap-on, regulagem horizontal livre e ajuste

integrado com ângulo de abertura de 270° com sistem a de alojamento interno

ou externo. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta,

chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao

torque com capa plástica externa de proteção em poliestileno injetado com

sistema de escamoteavel para adaptar-se ao móvel. Rodapé em aço com

sapatas para regulagem de altura.

   9 ARQUIVO DE ACO Arquivo de aço com chapa 26, 04 gavetas para pasta

suspensa, axlxp - 133x47x55, cor cinza, com trilho de rolamento de metal e

nylon, puxadores esternos e porta etiqueta. COM FECHADURA

15 000001434UN 585,0000      8.775,00

  10 BALCAO Balcão com 2 porta e gavetas com nincho para para microondas de

ate 31 litros.autura 1,40,largura 60 e profundidade 48,3. garantia de no

minimo 12 meses

2 000006613UN 620,0000      1.240,00

  14 CADEIRA DE POLIPROPILENO Cadeira fixa empalhável, com encosto e

assento preferencialmente na cor preta confeccionados em polipropileno,

sendo: assento confeccionado em polipropileno (PP) de alta resistência pelo

sistema de injeção termoplástica, medindo aproximadamente 460mm de

largura e 420mm de profundidade; possuir encaixes de garras para fixação;

encosto confeccionado em polipropileno (PP) de alta resistência pelo sistema

de injeção termoplástica, medindo aproximadamente 460mm de largura e

270mm de altura; As fixações devem apresentar encaixes retangulares e

travas através de pino-tampão também confeccionado em polipropileno (PP)

da mesma cor do encosto; Possuir estrutura de aço/ferro pintado reforçado,

com pintura epóxi e tratamento antiferruginoso, na cor "preta", pés com

acabamento antiderrapante; Fabricada de acordo com NBR 13690/13692 -

NR 17 e posteriores; Garantia de 12 meses.

50 000007031UN 89,0000      4.450,00

  15 CADEIRA GIRATORIA MECANICA Confeccionada em espuma injetada com

espessura de 60mm, densidade de 45, possui mecanismo giratório cor preto

com regulagem de altura do assento a gás.

Com braços, revestimento em courvin na cor azul (para padronização dos

móveis da secretaria) Conforme foto em anexo.

10 000004385UN 249,0000      2.490,00

  16 CADEIRA GIRATORIA MODELO SECT. Confeccionada em espuma injetada

com espessura de 60mm, densidade de 45, possui mecanismo giratório cor

preto com regulagem de altura do assento a gás.

Sem braços, revestimento em courvin na cor azul (para padronização dos

móveis da secretaria). Conforme foto em anexo.

10 000009407UN 193,0000      1.930,00

  25 ESTANTE DE ACO Estante em aço com reforço, com as seguintes

especificações:

- 198 cm de altura;

- 92,0 cm de largura;

- 30 cm de profundidade;

- cor cinza;

- 6 prateleiras;

5 000000008UN 194,0000        970,00

  37 LONGARINA LONGARINAS COM 03 LUGARES 

Descrições Técnicas

Dimensões (A x L x P): 82cm x 135cm x 50cm

Longarina Secretária: 03 Lugares

Material: Espuma Anatômica

Tecido: Preto Anti Chama

Estrutura: Fixa

5 000011641UN 370,0000      1.850,00

  38 MESA DE ESCRITORIO - Mesa de trabalho mod. delta em MDP 15 mm;

- acabamentos em perfil de PVC reto;

- estrutura metálica em aço pintura epóxi; 

- dimensões aproximadas: 

1200 X 1400 X 600

lado com até 1800 mm

Opção de cores: azul (para padronização dos móveis da secretaria)

4 000003880UN 530,0000      2.120,00
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Conforme foto em anexo.

  39 MESA MODELO SECRETARIA Mesa Secretária em melaminico de 15 ou

18mm de espessura, com 2 ou 3 gavetas, pés de ferro. Opção de cores: azul

(para padronização dos móveis da secretaria), com chaves e tranca

simultanea med. aproximadamente 1,20 x 0,60 x 0,74. Conforme fotos em

anexo.

16 000009952UN 320,0000      5.120,00

  40 MESA PARA ESCRITORIO 3 GAVETAS em L com 3 gavetas e teclado

retrátil. Pés de ferro com regulagem de piso. Medidas aproximadas: mesa

lado maior 75 cm alt x 60 cm larg x 120 cm comp. ; mesa lado menor 75 cm

alt x 60 cm larg x 100 cm comp. + conexão. nas cores azul e cinza (para

padronização dos móveis da secretaria). Conforme foto em anexo.

4 000011655UN 680,0000      2.720,00

  41 MESA PARA ESCRITÓRIO Mesa para escritório com as seguintes

especificações:

1,00 - largura

0,60 - profundidade

0,74 - altura

Chapa de madeira MDP de 18mm com revestimento melamínico,

acabamento com PVC, estrutura de aço, pintura epóxi, cor cinza, com

gavetas.

20 000017269UN 300,0000      6.000,00

  42 MESA RETANGULAR PARA REUNIAO Mesa reta, retangular para 10

lugares, medidas aproximadas de 2500 x 1100 x 750mm, tampo em MDF

com revestimento em laminado melamínico BP 18mm na cor cinza, montada

sobre estrutura metálica, com pintura epoxi eletrostática (com tratamento

antiferruginoso), ponteiras personalizadas, sapatas niveladoras com bucha de

rosca metálica. Garantida de no minimo 12 meses.

3 000010663UN 565,0000      1.695,00

  48 POLTRONA DIRETOR Poltrona diretor lisa, com braços corsa, espuma

injetada moldada anatomicamente com densidade de 50-55kg/m³. Base

giratória na cor preta com regulagem á gás de altura e sistema relax, cor

cinza.

10 000007072UN 367,0000      3.670,00

    57.580,00Total do Fornecedor

   185.083,00Total Adjudicado


