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RESULTADO POR FORNECEDOR

01.510.820/0001-96 - MAAP CELULARES INFORMATICA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

5 Gabinete para
computador

Unidade 18 R$ 83.772,9000 R$
3.919,0000

R$ 70.542,0000

Marca: EASY PC I5 MONITORHQ
Fabricante: BEL MICRO
Modelo / Versão: COMPUTADOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop Intel Core i5 3.00 Ghz ou Superior, COM Com gabinete torre
de no mínimo 2 baias; memória RAM 8 GB (2x 4GB) expansível até 32 GB; fonte ATX 350W RMS (reais) com chave seletora de
tensão de entrada AC 115V/230V, com eficiência mínima de 80%, (Padrão ABNT); Disco rígido com tecnologia SSD (solid-state
drive) com capacidade de no mínimo 480GB com interface tipo sata 3.0 - 6GB/s com performance de referência mínima de
500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação e expectativa de vida útil 1 milhão de horas MTBF; placa de rede integrada ao
gabinete com padrão Gigabit-Ethernet 10/100/1000 Mbps com LED; placa principal com saída VGA e DVI ou HDMI; monitor LED
de no mínimo 18 polegadas, com regulagem de altura e inclinação, com conexões VGA e DVI ou HDMI, compatíveis com a placa
principal sem o uso de adaptadores, (deve acompanhar cabo VGA e DVI ou HDMI); teclado alfanumérico USB padrão ABNT2 de
no mínimo 102 teclas incluindo todos os caracteres da língua portuguesa inclusive "ç", com ajuste de inclinação; mouse óptico
USB 1.000 DPI com dois botões mais tecla de rolagem, com formato ergonômico e conformação ambidestra; estabilizador de
tensão com potência de 500 VA, com tensão de entrada de 115V/220V e tensão de saída de 115V e no mínimo 4 tomadas em
conformidade com a NBR 14373, com painel frontal com LEDS de indicação de rede normal, rede alta e rede baixa; sistema
operacional Windows 10 64-bits em Português (Brasil); Garantia de 12 (doze) meses a partir do recebimento definitivo do
equipamento, com atendimento on-site (no local de instalação do equipamento) , onde somente serão aceitas peças e
componentes novos e originais

16 Gabinete para
computador

Unidade 2 R$ 9.308,1000 R$
3.919,0000

R$ 7.838,0000

Marca: EASY PC I5 MONITORHQ
Fabricante: BEL MICRO
Modelo / Versão: COMPUTADOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador desktop Intel Core i5 3.00 Ghz ou Superior, Com gabinete torre de no
mínimo 2 baias; memória RAM 8 GB (2x 4GB) expansível até 32 GB; fonte ATX 350W RMS (reais) com chave seletora de tensão
de entrada AC 115V/230V, com eficiência mínima de 80%, (Padrão ABNT); Disco rígido com tecnologia SSD (solid-state drive)
com capacidade de no mínimo 480GB com interface tipo sata 3.0 - 6GB/s com performance de referência mínima de 500MB/s
para leitura e 450MB/s para gravação e expectativa de vida útil 1 milhão de horas MTBF; placa de rede integrada ao gabinete com
padrão Gigabit-Ethernet 10/100/1000 Mbps com LED; placa principal com saída VGA e DVI ou HDMI; monitor LED de no mínimo
18 polegadas, com regulagem de altura e inclinação, com conexões VGA e DVI ou HDMI, compatíveis com a placa principal sem o
uso de adaptadores, (deve acompanhar cabo VGA e DVI ou HDMI); teclado alfanumérico USB padrão ABNT2 de no mínimo 102
teclas incluindo todos os caracteres da língua portuguesa inclusive "ç", com ajuste de inclinação; mouse óptico USB 1.000 DPI
com dois botões mais tecla de rolagem, com formato ergonômico e conformação ambidestra; estabilizador de tensão com
potência de 500 VA, com tensão de entrada de 115V/220V e tensão de saída de 115V e no mínimo 4 tomadas em conformidade
com a NBR 14373, com painel frontal com LEDS de indicação de rede normal, rede alta e rede baixa; sistema operacional
Windows 10 64-bits em Português (Brasil); Garantia de 12 (doze) meses a partir do recebimento definitivo do equipamento, com
atendimento on-site (no local de instalação do equipamento) , onde somente serão aceitas peças e componentes novos e
originais

Total do Fornecedor: R$
78.380,0000

 
04.063.503/0001-67 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

2 Cadeira digitador Unidade 16 R$ 2.908,3200 R$ 167,3700 R$ 2.677,9200
Marca: FKGRUPO
Fabricante: FKGRUPO
Modelo / Versão: SECRETARIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa empilhável sem braços espuma injetada revestida em courissimo,
estrutura tubular oblongo 16x30 medidas do assento (aproximada): largura mínima 46cm x altura 40 cm; encosto (aproximado)
49cm x altura 33 cm.

3 Cadeira digitador Unidade 4 R$ 1.937,5600 R$ 445,5000 R$ 1.782,0000
Marca: FKGRUPO
Fabricante: FKGRUPO
Modelo / Versão: EXECUTIVA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória executiva com braço regulável. Medidas aproximadas: 420x360
mm (encosto), 455x425mm (assento). Descrição: assento/encosto em madeira compensada, moldada anatomicamente dentro
das normas de ergonomia com aproximadamente 35mm de espessura. Assento e encosto em espuma injetada em poliuretano
com aproximadamente 35 mm de espessura e densidade controlada, revestidos em tecido de “couro ecológico” ou “couro verde”.



Hastes do encosto em tubo oval de aproximadamente 43x18 mm com regulagem de altura, regulagem de inclinação
independente, acionada por alavanca sob o assento. O encosto deve ser fixado diretamente à estrutura metálica da base. Assento
com regulagem de inclinação, acionada por alavanca sob a assento. Base giratória em aço com cinco patas, rodízios de duplo giro.
Sistema de regulagem de altura através de pistão a gás (ar comprimido). Braços reguláveis através de botão lateral.

Total do Fornecedor: R$ 4.459,9200
 

20.776.241/0001-34 - DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Armário estante Unidade 5 R$ 6.287,5000 R$
1.257,5000

R$ 6.287,5000

Marca: AMAPÁ
Fabricante: AMAPÁ
Modelo / Versão: AMAPÁ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário em aço, chapa 26, 0.45mm, com 02 portas grandes e 04 prateleiras
desmontáveis, reforçado nas portas, capacidade de 20 kg por prateleira, pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem. Modelo
roupeiro, cor cinza, altura aproximada 198 cm, largura aproximada 120cm, profundidade aproximada 45cm.

15 Carrinho mão Unidade 10 R$ 3.893,7000 R$ 375,0000 R$ 3.750,0000
Marca: METALOSA
Fabricante: METALOSA
Modelo / Versão: METALOSA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho de mão com pneus de câmara de ar 3.?, com no mínimo 65 Lts e máximo
80, chapa 20. Eixo em aço de alta resistência e bucha de nylon lubrificante. Braço metálico tubular de no mínimo 1,5mm.

Total do Fornecedor: R$
10.037,5000

 
29.953.468/0001-82 - LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

7 Fogão gás Unidade 4 R$ 8.009,6800 R$
2.002,4200

R$ 8.009,6800

Marca: CRISTALAÇO
Fabricante: CRISTALAÇO
Modelo / Versão: PRD-0134
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fogão Industrial 6 Bocas, 3 Duplas e 3 simples em Módulo 30 Extra – Preto. Corpo
e mesa de aço carbono, com base fosfatizada. Gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás
reversível. Registro Cromado de 1/4´. Totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento. Grelhas e
queimadores em ferro fundido. Altura aproximada com pé 80cm e sem pé 25cm (mesa). Tampão no varão para posterior
colocação de registro para forno. Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Fácil regulagem de
entrada de oxigênio.

Total do Fornecedor: R$ 8.009,6800
 

33.456.016/0001-62 - RAUL MUELLER SCHRAMM

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

12 Projetor imagem Unidade 3 R$ 9.954,5700 R$
2.695,0000

R$ 8.085,0000

Marca: vivibright
Fabricante: vivibright
Modelo / Versão: f30 ii
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM SLIDE, TIPO FOCO AUTO FOCO, VOLTAGEM
110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO

Total do Fornecedor: R$ 8.085,0000
 

35.263.905/0001-39 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

6 Estante Unidade 6 R$ 5.025,4200 R$ 837,0000 R$ 5.022,0000
Marca: EDE
Fabricante: EDE
Modelo / Versão: EST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante em aço 8 prateleiras em chapa 20 (0,90mm de espessura), com painel em
chapa de aço 26 (0,45mm de espessura), fixado nas duas laterais da estante através de parafusos, porcas sextavados e rebite
pop. Travamentos em forma de “X” nas laterais e no fundo fabricados em chapa 16 (1,50mm de espessura), reforço central em
ômega na parte inferior de cada prateleira fabricados em chapa 20, colunas com 2 abas de 35 mm e furação a cada 50 mm,
fabricadas em chapa 14 (2,0mm de espessura), fixação de todo o montante através de parafusos e porcas sextavadas zincados
1/4x1/2. Tratamento antiferruginoso seguido de pintura eletrostática cor cinza. Com montagem e garantia de 01 ano contra
defeito de fabricação.

Total do Fornecedor: R$ 5.022,0000
 

42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

14 Ventilador industrial Unidade 15 R$ 7.406,1000 R$ 202,4700 R$ 3.037,0500
Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo / Versão: VT FENIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador - Corpo em metal com três pás, motor elétrico alimentado em 127v com



função exaustão e ventilação. Tecla liga/desliga mínimo três opções de controle de velocidade. Luminária para uma lâmpada,
garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.

Total do Fornecedor: R$ 3.037,0500
 
 

Valor Global da Ata: R$
117.031,1500

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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