
Prefeitura Municipal de Piên - 2020
Classificação por Fornecedor

Pregão 91/2020

Equiplano Página:1

Preço UnitárioMarcaItem SelProduto/Serviço QuantidadeUN. Preço TotalStatus Modelo

23372-2   DEVT DHONT DOS REIS FERNANDO Fornecedor: CNPJ: 34.999.091/0001-32 413068-6174Telefone: Status: Classificado 6.807,60

Lote 004 - Lote 004 359,00

001 COLEMAN COLEMAN 359,00 *21589   CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO 26 LITROS. UN 1,00 Classificado 359,00

 Características gerais (caixa): Indicado para uso hospitalar. Isolamento em poliuretano, inclusive na tampa. Garantia de eficiência térmica 3 vezes maior do que as caixas com isolamento em EPS (isopor). Material externo em polietileno de alta densidade. 
Encaixe perfeito entre o corpo e a tampa. Material asséptico - totalmente higiênico e fácil de lavar. Alças bidirecional em ambos os lados. Tampa articulável com dobradiças reforçadas com parafusos em inox. Mola limitadora de abertura da tampa. Dreno 
para facilitar o escoamento de líquidos. Acompanha manual de instruções. Termômetro embutido na caixa: digital de máxima e mínima. Visor de fácil leitura. Prova d`água. Possui função ºC/ºF. Especificações (caixa): Capacidade: 26 litros. Material: 
Polietileno e Poliuretano. Medidas externas (mm): 510(C) X 320(A) X 280(L) D. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação e 3 meses para acessórios (tampa, alça e termômetro). Especificações (termômetro): Faixa de utilização: -50+70ºC. Precisão: +/-
 1ºC (entre -20+50ºC) e +/- 2ºC (acima de 50ºC). Alimentação: 1 pilha AA (inclusa)

Lote 006 - Lote 006 307,00

001 CARRO LEVE CARRO LEVE 307,00 *21591   CARRINHO TUBULAR TIPO ARMAZÉM PARA USO GERAL UN 1,00 Classificado 307,00

 fabricado em aço carbono. Capacidade para 200 Kg. Equipado com 2 rodas de 9” montadas no eixo fixo. Carro/Carrinho tubular para uso geral, fabricado em aço carbono. Capacidade para 200 Kg. Equipado com 2 rodas de aro desmontável de 9” , 
montadas no eixo fixo. Possui 145 cm de altura, 44 cm de largura, com aba de 30 cm de comprimento. Pintura: epóxi . Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação

Lote 007 - Lote 007 1.699,00

001 MIDEA MIDEA 1.699,00 *21592   CONGELADOR, TIPO FREEZER HORIZONTAL UN 1,00 Classificado 1.699,00

 com uma tampa, dreno frontal, capacidade de 140 a 170 litros, classificação de eficiência energética nível a, emitido pelo programa brasileiro de etiquetagem pbe do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial (inmetro), cor 
branca, tensão 110 volts (v). Garantia mínima de 12 meses

Lote 008 - Lote 008 120,90

001 DISPLAY DISPLAY 40,30 *21593   CONTROLE REMOTO UN 3,00 Classificado 120,90

 ajustador do painel eletrônico - usado para configurar os painéis de senha e/ou de 01 fila única - liga e desliga - regula o volume do sinal sonoro - controla a numeração avançando ou retrocedendo a numeração de chamada

Lote 009 - Lote 009 142,90

001 DISPLAY DISPLAY 142,90 *21594   DISPENSADOR MANUAL DE SENHAS BICO DE PATO UN 1,00 Classificado 142,90

 utilizado para acondicionar a bobina de senhas, com capacidade para acondicionar a bobina com pelo menos 2.000 números

Lote 010 - Lote 010 3.580,00

001 D AÇO D AÇO 179,00 *21595   ESTANTE DE AÇO 40CM COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS UN 20,00 Classificado 3.580,00

 Medidas: altura 1830mm x largura 920mm, profundidade 400mm. Suporta até 30 kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. Espessura: prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pitura 
eletrostática a pó automatizada com fosforilação. Cor cinza.

Lote 012 - Lote 012 289,30

001 DISPLAY DISPLAY 289,30 *21597   PAINEL ELETRÔNICO PARA CHAMADA DE SENHA UN 1,00 Classificado 289,30

 com três dígitos - modo sequencial ou aleatório - gerenciamento de filas e organização do ambiente de espera, voltagem 110 ou bivolt

Lote 013 - Lote 013 189,90

001 DISPLAY DISPLAY 189,90 *21598   PEDESTAL PARA DISPENSOR DE SENHAS UN 1,00 Classificado 189,90

 com altura de 160 cm, para fixação do dispensador de senhas, em aço com pintura preto fôsco.

Lote 014 - Lote 014 119,60

Emitido por: Bernadete Maguerovski dos Santos, na versão: 5525 v 23/09/2020 14:19:23



Prefeitura Municipal de Piên - 2020
Classificação por Fornecedor

Pregão 91/2020

Equiplano Página:2

Preço UnitárioMarcaItem SelProduto/Serviço QuantidadeUN. Preço TotalStatus Modelo

001 DISPLAY DISPLAY 29,90 *21599   PLACA DE INFORMAÇÃO HORIZONTAL UN 4,00 Classificado 119,60

 com sinalização da localização do emissor de senhas

25239-5   JS SIMÕES EIRELI MEFornecedor: CNPJ: 26.981.059/0001-00 Telefone: Status: Classificado 3.798,00

Lote 015 - Lote 015 3.798,00

001 BROTHER ADS2.500 3.798,00 *21600   SCANNER DE MESA UN 1,00 Classificado 3.798,00

 interface padrão: 10/100base-tx (ethernet), wireless 802.11b/g/n
interface usb direta
display touchscreen colorido 3.7"
velocidade máxima de digitalização: (21,6 x 27,9 cm)* simples: até 24 ppm / duplex: até 48 ipm
resolução: 600 dpi (óptica), 1200 dpi (interpolada)
sensor de imagem: cis duplo
modo de digitalização: colorido de 24 bits, escala de cinza de 8 bits (256 níveis)
digitalização frente e verso (duplex)
capacidade de digitalização contínua
digitalização em tamanho a3
velocidade máxima de digitalização: (21,6 x 27,9 cm) simples até 24 ppm e duplex até 48 ipm
sensor de papel eletromecânico
capacidade máxima de papel até 50 folhas
função “digitalizar para”: digitalizar para nuvem, pendrive usb, smartphone ou tablet, servidor de e-mail, ftp, rede, pc (imagem, ocr, e-mail e arquivo)
suporte a saída para arquivos no mínimo nos formatos pdf-a e jpg
é possível o uso de active directory com autenticação de 2 níveis
suporte para bsi (soluções embarcadas)
criação e personalização de atalhos no painel do scanner
softwares inclusos: nuance® pdf converter professional 7 para windows, nuance paper port 12
se para windows, presto!® BizCard 6 para Windows, Control Center 4 para Windows.
Dimensões máximas: (LxAxP) 30 x 18 x 23 cm
Consumo máximo de energia elétrica: 2W no modo sleep, 4W no modo pronto e 20W no modo de digitalização
Deve acompanhar o scanner: cabo de alimentação, cabo USB, folha
base, Guia de Configuração Rápida, Manual do Usuário (DVD-ROM), Guia de Segurança de Produto,
folha base para cartão plástico, software para Windows (DVD-ROM) NS. Garantia mínima de 01 ano.

25480-1   L.A FERREIRA SOUZA  MAQUINAS MEFornecedor: CNPJ: 14.693.114/0001-79 4435232644Telefone: Status: Classificado 36.608,00

Email: maqcentermaquinas@hotmail.com

Lote 016 - Lote 016 36.608,00

001 SAMSUNG T510 1.408,00 *21289   TABLET UN 26,00 Classificado 36.608,00

 tela com no mínimo de 9 polegadas, sistema operacional Android, com última versão homologada pelo fabricante, acesso rede wifi 802.11 A/B/G/N/AC 2.4G+5GHZ, VHT80, localização: possibilidade de localização por GPS, resolução da tela, no mínimo 
1920x1080 (WUXGA), Memória RAM, no mínimo 2GB, Processador no mínimo 1.8 GHZ, memória interna no mínimo 16 G, com possibilidade de expansão, método de comunicação: Bluetooth, capacidade da bateria no mínimo 5.000 mAh, Câmara traseira 
DE 5 mp, deve conter função telefone, possuir no mínimo uma entrada USB, incluindo cabos junto com o Aparelho. GARANTIA: 12 meses, sem custos de peças e mão de obra em até 100 km do Município de Piên.

24957-2   LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE Fornecedor: CNPJ: 13.258.144/0001-94 4331417800Telefone: Status: Classificado 599,00

Email: licitacao@lettech.com.br

Lote 002 - Lote 002 599,00

001 PLATMOVEIS  PLA230 599,00 *21587   ARMÁRIO SUSPENSO SOB MEDIDA UN 1,00 Classificado 599,00
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 Móvel confeccionado em MDF branco com espessura de 15 mm, superfície lavável e não porosa. Material 100 % MDF e fundo antimofo. Medidas: 2,30 m de largura, 0,90 m altura e 0,30 m de profundidade. Com 5 portas e 2 prateleiras internas. 
Corrediças telescópicas, dobradiças todas com amortecedor. Puxadores de perfil de alumínio. Garantia mínima de 12 meses.

25478-9   LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fornecedor: CNPJ: 37.000.324/0001-30 4735423000Telefone: Status: Classificado 11.530,00

Email: licita.rio2020@gmail.com

Lote 011 - Lote 011 11.530,00

001 ELBER CSV280 11.530,00 *21596   GELADEIRA PARA GUARDA DE VACINAS UN 1,00 Classificado 11.530,00

 e/ou medicamentos termolábeis com capacidade para 280 litros. Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de VACINAS. Capacidade para armazenamento mínimo de 280 litros 
úteis ou 12.500 doses de 5 ml. Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo automático seco com 
evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. Quatro gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. Porta de vidro triplo tipo no fog por 
acesso vertical. Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. Painel de comandos e controles frontal superior de 
fácil acesso, com sistema microprocessador pelo display em LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4ºC por solução diatérmica. Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil com 
acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel.  Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta dotado de bateria recarregável. Silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque.  
Sistema de redundância elétrico/eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. Sistema de alarme remoto à distância por Discadora, com memórias de números 
telefônicos prefixados. Sistema de emergência na falta de energia Safety System autonomia de até 48 horas com baterias recarregáveis acoplado ao corpo do produto acionado por controlador de tensão elétrica caso ocorra instabilidade de energia. 
Registro na ANVISA, Certificações ISO 13485 e Manual do proprietário em Português.  Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. Chave geral de energia – liga desliga. Equipamento disponível em 110 volts (V), 50/60 Hz. 
Medidas Externas Aprox.  Altura: 165 cm; Largura: 65 cm; Profundidade: 80 cm. Garantia mínima de 2 anos.

11895-8   M.MOBILE EIRELIFornecedor: CNPJ: 15.764.033/0001-85 47 3644 6300Telefone: Status: Classificado 3.400,00

Email: luiz@maximapapelaria.com.br;milton@maximapapelaria.com.br

Lote 001 - Lote 001 3.400,00

001 Marca Própria 748,00 *21585   ARMÁRIO AÉREO SOB MEDIDA UN 1,00 Classificado 748,00

 com 3 portas abri-fecha, na medida de 1,20 largura por 60 de altura e 35 de profundidade. Móvel confeccionado 100% MDF branco 18 mm, superfície lisa, lavável não porosa com fundo antimofo. Puxadores de metal. Dobradiças com amortecedor e 
puxadores de metal. Garantia mínima de 12 meses

002 Marca Própria 2.652,00 *21586   BALCÃO UN 1,00 Classificado 2.652,00

 medindo 2,43 m mais 80 cm para acomodar bancada de granito, profundidade 55 cm e 82 de altura. (Total da parede 3,23). Com 4 portas de correr do lado direito e 2 portas de abri-fecha do lado esquerdo, com uma prateleira interna central + mesa de 
escritório lateral acoplada na medida de 1,80 largura e com 2 gavetas do lado esquerdo. Espaço para encaixe de móvel auxiliar nas medidas de 50 cm de largura e 80 com de altura com 4 gavetas e rodinhas.  Móvel confeccionado 100% MDF branco 18 
mm, superfície lisa, lavável não porosa com fundo antimofo. Dobradiças todas com amortecedor, puxadores de metal e corrediças telescópicas + tampo em granito ocre medindo 80*55 cm com 60 cm de espessura, com cuba inox tamanho aproximado 40 
cmx34cmx18 cm e roda pia de com 7 cm de altura. Garantia Mínima de 12 meses

2434-1   PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPPFornecedor: CNPJ: 07.634.816/0001-16 4736352858Telefone: Status: Classificado 1.213,00

Email: contato@papelariasaobento.com.br

Lote 005 - Lote 005 1.213,00

001 novotex novotex 606,50 *21590   CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO 45 LITROS UN 2,00 Classificado 1.213,00

 Características gerais (caixa): Indicado para uso hospitalar. Isolamento em poliuretano, inclusive na tampa. Garantia de eficiência térmica 3 vezes maior do que as caixas com isolamento em EPS (isopor). Material externo em polietileno de alta densidade. 
Encaixe perfeito entre o corpo e a tampa. Material asséptico - totalmente higiênico e fácil de lavar. Alças bidirecional em ambos os lados. Tampa articulável com dobradiças reforçadas com parafusos em inox. Mola limitadora de abertura da tampa. Dreno 
para facilitar o escoamento de líquidos. Acompanha manual de instruções. Termômetro embutido na caixa: digital de máxima e mínima. Visor de fácil leitura. Prova d`água. Possui função ºC/ºF. Especificações (caixa): Capacidade: 45 litros. Material: 
Polietileno e Poliuretano. Dimensões externas (Comp. x Larg. x Alt.): 61 x 33 x 36 cm. Dimensões internas (Comp. x Larg. x Alt.): 54 x 28 x 30 cm. Peso: 4,1 Kg. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação e 3 meses para acessórios (tampa, alça e 
termômetro). Especificações (termômetro): Faixa de utilização: -50+70ºC. Precisão: +/- 1ºC (entre -20+50ºC) e +/- 2ºC (acima de 50ºC). Alimentação: 1 pilha AA (inclusa).
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V A L O R   T O T A L : 63.955,60
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