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ESTADO DE ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES
CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000
Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

Item

Pregão Presencial Nº 000086/2021 - Processo Nº 004388/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

TERMO DE REFERENCIA

Especificação QuantidadeUnd.CódigoLote Média Total

00001

NOTEBOOK BIVOLT Notebook, tela: superior a 14 pol,
interatividade da tela: sem interatividade, memória ram:
5 a 8 gb, núcleos por processador: até 4,
armazenamento hdd: sem disco hdd, armazenamento
ssd: 110 a 300 gb, bateria: até 4 células, alimentação:
bivolt automática, sistema operacional: proprietário,
garantia on site: 36 meses.

1,0000UND00055426 4.231,730 4.231,73

00002

MOUSE 1000 DPI Mouse, tipo: ótico, características
adicionais: conexão usb com scroll, quantidade botões
controle: mínimo 03 un, resolução: 1.000 dpi,
comprimento cabo: 1,80 m.

1,0000UND00055427 23,070 23,07

00003

PROJETOR MULTIMIDIA Projetor multimídia, voltagem:
100,240 v, freqüência: 50 a 60 hz, quantidade entreda
rgb: 1 s-vídeo,1rca un, quantidade entradas vídeo: 01:
svideo e 04 pinos rcaun, tipo zoom: manual,digital,  tipo:
portátil, capacidade projeção cor: 1.07 bilhões de cores
px, características adicionais: conexão HDMI, RGB E
USB, WIFI, SEEN MIRROR,SHARING, luminosidade
mínima: 3.600 lm, tipo foco: manual, tipo projeção:
frontal, traseiro, teto, mesa, resolução: nativa
1920x1200.

1,0000UND00055428 3.937,860 3.937,86

00004

SUPORTE PARA PROJETOR Suporte fixação projetor,
material: aço carbono, tipo: universal, tratamento
supercial: anticorrosivo, acabamento superficial:
pintura eletrostática a pó, cor: branca, características
adicionais: ajuste inclhoriz,vert 10°, teto, haste móveis
e, altura: 24 a 39 cm, carga máxima: 10 kg.
Base: giratória 360.

1,0000UND00055429 120,400 120,40

00005

CADEIRA ESCRITORIO Cadeira escritório, material
estrutura: tubo aço, material revestimento assento e
encosto: couro sintético, material encosto: espuma
injetada, material assento: espuma injetada, tratamento
superficial estrutura: pintado, tipo base: giratória com
05 patas de aço, tipo encosto: espaldar médio, apoio
braço: com braços fixos, cor: preta, tipo sistema
regulagem vertical: a gás, características adicionais:
com rodízios, acabamento superficial estrutura: pintura,
cor estrutura: preta, quantidade pés: 5 un, dimensões
assento: 48 x 47 cm, dimensões encosto: 42 x 63 cm.

6,0000UND00055430 315,330 1.891,98

00006

CADEIRA ESCRITRIO PRETO FOSCO Cadeira escritório,
material estrutura: metálica, material revestimento
assento e encosto: tecido 100% poliéster, material
encosto: espuma injetada, material assento: espuma
injetada, tipo base: fixa sem rodízios, tipo encosto:
baixo, apoio branço: sem braços, acabamento
superficial estrutura: pintura, cor estrutura: preta
fosca, altura: 101 cm, largura: 58 cm.

7,0000UND00055431 103,230 722,61

17,0000 10.927,65Total Geral:
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