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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS 

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação da Administração Pública Municipal 

para Fornecimento de eletrônicos e material permanente, conforme o recurso proveniente da 

Emenda nº 202136920006, itens destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

 

Nº  
DESCRIÇÃO DO 

MATERIAL 
UND QTDE 

V.MÁXIMO 

ACEITÁVEL 
V. TOTAL 

1 

Armário de aço multiuso com duas 

portas, fechadura, duas chaves e quatro 

divisorias.Com dimensões: altura 

192cm, largura 80 e profundidade 
40cm. 

UND 1 R$ 2.003,49 R$ 2.003,49 

2 

Bebedouro d'àgua de coluna para galão 
110V, refrigeração por compressor. 

Dimensões do produto 1005 x 315 x 

330, com garantia de 12 meses 

UND 1 R$ 1.195,57 R$ 1.195,57 

3 

Cadeira plástica torre com extenção da 

linha basc, matérial de polipropileno, 

cadeiras sem braço, produto monobloco 

empilhavel compacto, leve, fácil de 

limpar e resistente. Produto ativado 

com anti-UV, resistente aos raios 

solares e suporta uma carga estática de 

até 154 kg. Dimensões (comprimento x 

largura x altura) 510 x 430 x 890 mm. 

Cor Branca com 12 meses de garantia. 

UND 200 R$ 70,94 R$ 14.188,00 

4 

Escrivaninha em formato L com duas 

gavetas com chave, produzido em 
MDP, com 

tampo maciço de 25 mm, duas gavetas 

sendo uma com fechadura, acabamento 

em pintura cinza, altura 740 mm, 

largura 1500 mm e comprimento de 

1200 mm. Com garantia de 3 meses. 

UND 1 R$ 1.182,45 R$ 1.182,45 

5 

Mesa de escritório sem gaveta, tampo 

confeccionado em MDP de 15 mm cor 

cinza, pés metalicos na cor cinza em 

metalon 50 x 30 e 30 x 20 pintura 

eletrostática. Fixação da estrutura do 

tampo através de parafusos soberbos 

direto na madeira do tampo. Pés 

fixos com botinhas plásticas 
polipropileno. dimensões 1,20 x 0,60 

m. 

UND 1 R$ 828,48 R$ 828,48 

6 

Mesa plástica cor branca, tambuau de 

68 x 68 x 62, quadrada em 

polipropileno, material com proteção 

UV resistente aos raios solares, peso 

UND 50 R$ 151,03 R$ 7.551,50 
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3,80 Kg. Com 12 meses 

de garantia. 

7 

Caixa de som ativa 1000W com bang e 

tripe. Equipada com auto-falante de 2 

vias ativo; woofer de 700 W; tweeter de 

300 W (pico). Potência de 500 W Rms / 

1000 W pico Spl 127 dB; faixa de 
frequência 47 - 20,000 Hz; padrão de 

cobertura H / W 90° x 60°; entradas 2 

mic e 2 line; configuração adicionais 

possíveis via Bluetooth; dimensões 708 

x 429 x 368 mm; peso 17,7 no mínimo 

cor preta, com 12 meses de garantia. 

UND 2 R$ 3.690,87 R$ 7.381,74 

8 

Computador (Desktop-básico) com 

monitor LED de 19,5", gabinete, 

teclado e mouse; com processador que 

possua 6 núcleos, 3,6 GHz, disco rígido 

de 1 TB ou SSD 120 GB no mínimo, 

memória RAM de 8 GB, em dois 

modulos de 4GB cada do tipo ddr4 
2,133 MHz ou superior, operando em 

modalidade dual CHANNEL. A placa 

prinicipal deve ter arquitetura ATXM 

MCROATX, BTX ou MICROBTX, 

conforme padrões estabelecidos e 

divulgados no site 

www.formfactors.org, organismo que 

define os padrões existentes. Possuir 

pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 

x16 ou superior. Possuir sistema de 

detecção de intrusão de cassis, com 
acinador instalado no gabinete. O 

adaptador de video integrado deverá ser 

no mínimo de 1 GB de memória. 

possuir suporte ao MICROSOFT 

DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar 

monitor estendido. Possuir no mínimo 2 

saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 

digital do tipo HDMI, display PORT ou 

DVI. Unidade gabinada de gravação de 

disco óptico CD, DVD rom. Teclado 

USB, ABNT2, 107 teclas com fio e 

mouse USB, 800 DPI, dois botões, 
scroll com fio. Monitor de LED 

19,5"(windescreen 16:9). Interface de 

rede 10/100/1000 e WI-FI padrão IEEE 

802.11 b/g/n. Sistema operacional 

Windows 10 pro (64 bits). Fonte 

compatível e que suporte todas as 

configurações exigida no item. 

Gabinete e periféricos deverão 

funcionar na vertical ou horizontal. 

Todos os equipamentos ofertados 

(gabinete, teclado, mause e monitor) 
devem possuir cores neutras e manter o 

mesmo padrão de cor (preferência cor 

UND 10 R$ 4.739,84 R$ 47.398,40 
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preta). Todos os ponentes deverão ser 

novos, sem uso, reforma ou 

recondinionamento, com garantia de 12 

meses no mínimo. 

9 

Impressora colorida mutifuncional 

tanque de tinta imprime até o formato 

A3 com rapidez com auto rendimento e 
redução do custo de impressão. 

Impressão duplex imprimindo frente e 

verço automática, ADF, envio de fax, 

conectividade Wi-FI, rede e USB. Com 

capacidade de imprimir 35 páginas 

mono por minuto no modo de 

impressão rápido. Resolução 4800 x 

1200. Com no mínimo de 12 meses de 

garantia 

UND 1 R$ 5.397,77 R$ 5.397,77 

10 

Microfone duplo sem fio com receptor 

de frequência. Bastão com 2 x 48 

canais de operação. Sistema de trabalha 

na frequência de UHF com 96 canais de 
operação com o processo exclusivo 

GHOSTLESS, saída de áudio 

balanceadas e desbalanceadas com 

controle de volume dos microfones 

independentes, sendo assim 

compatíveis com uma grande variedade 

de mesa e amplificadores de som. Com 

um alcance de 50 metros. Com garantia 

de 12 meses. 

UND 1 R$ 1.763,19 R$ 1.763,19 

11 

No-Break com potência 1000 VA/W 

bivolt automático na entrada e possui 

seis tomadas disponíveis na saída (os 

tipos de tomadas são padrões do Brasil, 
tanto entrada quanto saída); proteção 

contra sobrecarga e curto-circuito no 

inversor, contra subtensão na rede 

elétrica com retorno e desligamento 

automático por carga mínima, 

contradescarga profunda de bateria e 

contra surtos de tensão.Bateria 2 x 5Ah 

selada com tensão de 24V, carga tipica 

2 micros, autonomia de 45 minutos, 

dimensões aproximada 361 x 93, 4 x 

168mm. Com garantia de 12 meses. 

UND 1 R$ 922,37 R$ 922,37 

12 

Projetor multimidia de 3400 lumens 

com entradas HDMI e auto-falante 

integrado de 5 W. Com variedade de 
ângulo de projeção com duração de uso 

de 17.000 horas. Zoom digital de 1.0-

1.35x, com 30 graus de correção 

keystone horizontal e vertical. 

UND 3 R$ 6.092,06 R$ 18.276,18 

TOTAL R$ 108.089,14 
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