
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000024/2017

MOVETEC COMERCIAL LTDA

CNPJ:  04.780.499/0001-58

Rua DEMOSTHENES NUNES VIEIRA, 03 - Vera Cruz - Cariacica - ES - CEP: 29146789

ANEXO - CONTRATO Nº 000024/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000000395

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Eletrônico Nº 000040/2016 000851/2016

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

LONGARINA
longarina sem  braços, em polipropileno resistente a
aproximadamente  no minimo à150kg, com estrutura
reforçada, com 05 lugares, cor azul , aprovadas pela norma
da abnt. garantia de 3 anos.
prazo para entrega: 20 dias.

9.199,8921,00 438,09UN042 LORENZZO010

MESA DE ESCRITÓRIO
base: madeira / mdp / mdf / similar
divisões: de 03 a 04 gavetas
material de confecção: madeira / mdp / mdf / similar
composição: formato em l
garantia: minima de 12 meses.
prazo para entrega: 20 dias.

1.750,004,00 437,50UN043 LORENZZO005

GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS ( I
PORTA MÍN. 350 L)
capacidade: mínimo de 350 litros - degelo seco
garantia minima de 12 meses.
prazo para entrega: 15 dias.

4.000,002,00 2.000,00UN050 CONSUL006

TELEVISOR LED 42"
tv lcd com tecnologia led 42 polegadas full dtv (conversor
digital integrado)
design: slim.
tipo de tela: lcd com tecnologia led.
formato da tela: widescreen (16:9).
hdmi: 03.
compatível com os sinais digitais: full hd 1080p dtv.
entrada pc
progressive scan
bloqueio de canais: parental control (controle dos pais).
closed caption
ajustes do formato da tela
controle remoto
tela com revestimento antirreflexo
alto-falantes integrados
idiomas do menu: português, inglês, espanhol.
base giratória
recursos de áudio: srs trusurround.
recursos de imagem: digital noise reduction.
mute
brilho: 360 cd/m².
contraste: 2.000.000:1 - dinâmico.
sleep timer
temperatura de cor: fria, quente, normal.
sap
zoom
congelamento da imagem
economia de energia
ajustes de inclinação e rotação
filtro combinado
sincronismo: usb para fotos e áudio

4.800,002,00 2.400,00UND.051 aoc011
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alimentação: bivolt.
consumo aprox. de energia:
máximo - 150 watts;
stand by - 01 watt.
sistema de cor:
pal-m;
pal-n;
ntsc.
freqüência: 120 hz.
potência: 10 watts rms.
tamanho da tela: 42 polegadas.
diagonal visual: 106 cm.
ângulo de visão: 178°.
número de cores: 256 milhões.
recepção de canais: vhf/uhf/digital.
resolução: 1920 x 1080.
tempo de resposta: 6,5 ms.
conexões:
entradas - 01 vídeo composto, 01 vídeo componente, 01 vga
(pc), 03 hdmi, 01 usb;
saídas - 01 áudio digital (spdif), 01 fone de ouvido.
padrão de furação: 20 x 20 (vesa mount).
peso aprox. do produto: 17 kg.
peso aprox. com embalagem: 19 kg.
dimensões aprox. do produto (l x a x p):
com a base - 100,6 x 69,2 x 23 cm;
sem a base - 100,6 x 65,1 x 4,6 cm.
full hd
conversor digital
garantia minima de 12 meses.
prazo para entrega: 15 dias.

NO BREAK (PARA COMPUTADOR)
potência: 1 kva
tensão: entrada / saída: bivolt
alarmes: audiovisual
bateria interna: 01 selada
garantia: mínima de 12 meses
prazo para entrega: 20 dias.

2.300,005,00 460,00UN054 ragtech007

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              22.049,89

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              22.049,89

MOVETEC COMERCIAL LTDA:                        22.049,89
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