
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPURUSIMA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO 27101142 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PUFF:if-Li-RA 
FLS.  n2 

Proc.n9 

 if- 	 ti  

Rubra 

0(a) PREGOEIRO do(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPURUS/MA comunica aos interessados e participantes do 

PREGÃO ELETRÔNICO 027/2021 referente á Contratação de empresa especializada pare o fornecimento  de  equipamentos ao programa de apoio a informatização e 

qualificação de dados da atenção primária — APS. de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anapurus/MA.,  que  ADJUDICA  nos termos  do Inciso IX do  Art.  

17 do Decreto n° 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s) 

Fornecedor: EUDES T. DA SILVA - 10.608.940/0001-11 

	

Unitário 	Total 	Unitário Econ.  

Item Ouant. Un Descrição 	 Marca 	Modelo 	Adjudicado 	Adjudicado 	Orçado Total Orçado 	% 	Econ. R$ 

1 	
18.00 UNO COMPUTADOR,' 	(DESROP 	BÁSICO) 	- 	E 	Ccoocio1dor 	2.502.  Or 	RS 46.000,00 	RS 4.108,00 	R$ 73.944,00 39.14% 	RS 1.608,00 

Especificaçáo  minima  que estela em  !ulna  de 

produção pelo fabricante. Computador  desktop 	 DESKTOP  

com processador no mirlitTIO que possua no 	 OFFICER 

minim°  4 Núcleos, S thereads e Yequencis 	 •Tre 13 4'.3D 

3Hz: possuo-  1 disco rigido de 1 TB ou  SW  242 	 R,:,M HC

GE, memora  RAM  de 8 GB. em 2 mesiolos 	 1TB 

idênticos de 4 GE cada do do  SCRAM  ddn, 	 Vir,: ir 

2.133 MHz ou superior operando  ern  modalidade 	 19" 

dual  CHANNEL.  A  place  principal deve ter 

.,.irquitetura ATX MICROATX BTX 

M;CROBT X. :oi,forme psa:Oes ,istabelecidos e 

divulgados no sitio www.formtactors.oro 

organismo  quo  define os padrões existentes. 

Possuir pelo  stenos  1  slot  PCI-EXPRESS 2.0 v16 
ou superior. Possuir sistema de detecção do 

intrusão de chassis, com acionador instalado no 

gabinete O adaptador de  video  integrado dever 

se; no  minims  oe 1 GB de membria. Possow 

suporte ao  MICROSOFT  DIRECTX 101 ou 
superior. Suportar monitor estendido. Possuir no  

minima  2 saidas de vAeo,  send°  pelo menos 
digital do tipo HDMI,  display PORT  ou DVI. 

Unidade combinada de gravação de disco ótico 
OVO rorn Teclado USE, ABNT2, 107 teclas 

com fio e  mouse  USE] 800  DPI  2 botões,  scroll  

com fic. Monitor de  LED  19 polegadas 
•a:clescreen 	16.9). 	Interfaces 	de 	rede 

10/100/1000 e WIFI padrão  IEEE  802.11 b/g/r. 
Sistema operacional  Windows  10  pro  164 'Os!  

Foote  aliflpa  vat  e que suporte ioda a 
configuraçao ex..gida no tem. Gabinete e 
perifericos oe,,eráo funcionar nu vertical o,. 

Lorizontal  'Icons  os equipameotos ofertadu 
igat,neKe 1ec.aclo  mouse  e inonitot devero 

possuir gradaoães neutras das cores branca 
preta ou anes manter o mesrno padrão de  COI'.  
Todos os comoonentes do oroduto deserdo ser 

novos. sem uso .eomla ai recondicionameoto 
Garantia de 1 27•:- s0es. 

. 	2 	6,00 UNO NOBREAK 	PARA 	COMPUTADOR 	INTELBRAS 	XNB600 	R5 75:1.00 	R$ 4.500,00 	RS 780,00 	RS 4.68000 	3,85% 	R$ 30,00 
IMPRESSOFJ. - Especificação mittria• 	 Blvolt 
este!a em 	oroduçao  pee  fabrcante 

com ool,:o.„,a nominal niMirna de 1 2 rf 

Potencia  row 	oe 000 W. Tensão airada 
iS / 127 1 	(,ern  oorrente alternada)  corn  

comutação .3,..,,,iroL4ica lensed de seita l -i  

115 ou 220 V is ser definias pelo sdlic:tante). 
Alarme aun:ov,sual. Ba,eiia interne selada 

Autonomia a plena  cage  de nu  minim°.  15 
rnint ar.  corm  iderand6 consumo de 240 'N 
Possuir, os minimo seis tonadas de saida 

padrão brasileiro. 0 produto cievere ser novo, 
seio uso. reforma ou re-.1ondicionamento. 

Garantia de 12 ideses. 

	

Subtotal 	 Subtotal 37,04% 29.124,00 

	

Adjudicado: 	 Orçado: 

	

R$ 	 R$ 

	

49.500,00 	 78.624.00 

Fornecedor:  JOSE  G. F. CUNHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - 07.199.275/0001-45 



PREFESTURA MUMCIPAL DF. ANAPUiW5 J,V!Al 

Fis. 	V.L.16=111.INICISN.104,-Xrufti.M.  

'Prang.  

Rubrica  

Unitario 	Total 	Unite° 	 Econ. 
. 

Item  Quint,  Un Dolor'9io 	 Marca 	Modelo 	Adjudicado 	Adjudicado 	Orçado Total Orçado 	% 	Econ R$  

13,00 UND ESTABILIZADOR 	DE 	TENSAO/MDDULO 	TS Share 	Rimeresl 	115 370.00 	AS 4.810.00 	R$ 373,00 	AS 4.849.00 	0,80% 	AS 3,00 

3 

	

ISOLADOR - Equipamento deve estar em linha de 	 100Cva 

producao pelo fabricante, sem uso reforma  oil  

recondicionarnnto  Minima  de 04 tomadas de 

saida padrão  raw.)  ABNT NBR 14136  Led  colonua 

no painel frontal, indica as condiçOes rIa 
fiincionamentc, da rede elétrica (normal, alta cf1oca 

e be.xa cnticsb. 0200 fusivel externo  corn  oi:idade 

reserve  co  6spasitivo  corn  tecnologia supem." 

Chave liga/des11ga embutida. cita acionamento  

Vu  desacionamente acidental. Chave seletora de 

tensão Fctencta I KVA Modelo bivolt  automatic°  

entrada 115/12 7 /220V-  corn  seleção automalica e 

saida fixa 115V-.  True  RMS. analisa  on  distUrbios 

na  tide  elatrica e possibilita a atuação precise do 
equipamento. Ideal para redes instaveis ou  coin  

geradores de energia elétrica. Autoteste ao ser 
ligado. o estabilixador testa os circuitos inteincs 
garantindo assim o seu runcionamerito ideal. 

Proteçães contra Curto-cacuito surtos de  tense:,  

entre fase e  'mutt  O. sub/sobretensau da :ede 

eletrica com aesiigamento a roarme aatoniatica 

sobreaqueomento  corn  desligamento e rearme 

autoinatico e sobrecarga  corn  desligamento  

automatic°.  

7 

	

4.00 UNO ROTEADOR  LAN  16 PORTAS - Deve estar em 	TP-Link 	TL- 

	

1,nha de produção pelo fabncante. Deverà ser 	 VVIR84ON 

novo. sern uso reforma ou recondicionamento. 
Deverá s.uportar taxa de transferência de r,o 

mmimo 300  Mops  e suportar no  minim°  as 

padrões  IEEE  802.11 b/g/n.  Minim°  de 4 portas  

LAN  10/100 Mbps  Fast Ethernet  MDliMDX1. 

MIIIIMG 1 por1a W41,1 que suporte  co  endereço 1P 

estalico DHCP  client  PPPoE PPTP e L221-0 

Minrnc, 1 orta padrão USE 2.0, Devera super:3r 
no  minim  os i)aurbes de criptografia VVPA e VA: 2. 

russur s1sien.a da ségurao;a te  (ludic  tv.,vail 

e N!..1) 	de 	anteoas desrncriave,s 

dt31  tied 	ar P0t6i na Tunrma 

'7sOrt, &>or..:1-,7•1,-  DMZ..  Devera suborta,  lOse 

erceiecos de  MAC  o P Devera 

,ngennaria lie ',- 3-:ego  Cat', 	Olin  cri.  

AS 220 00 	AS 880.00 	R$ 250,00 	R$ 1.000.00 12,00% 	R$ 30,00 

	

Subtotal 	 Subtotal 2,72% 159,00 

	

Adjudicado: 	 Orçado: 

	

R$ 5.690,00 	 R$ 

5.849,00 

Fornecedor: CARVALHO E CUNHA E CIA SOLLICOE0 DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - 26.663.519/0001-43 

	

Unitário 	 Total 	Unitário 	 Econ. 
Item Quant, Un Descrição 

	
Marca 	Modelo 	Adjudicado 	Adjudicado 	Orçado Total Orçado 	Vo 	Econ. R$ 

4,00 UNO IMPRESSORA. LASER 	Esciecifisçao  inns 	Xero, 	3210 	RS 1 400 00 	RS 5.600,00 	AS 1.698,00 	R$ 6.792,00 17,55% 	RS 298,00 
que esteia errc  little  de produção pelo fsorli.anze 
impressora laser com padrão de cor 
nionocromatico resolução  minima <le  1200 o 1200  
DPI.  velocidade Cie 35 paginas por minuto  PPM.  
suportar tamanho de papel a5 a4 cana e oficio, 
capacidade de entrada de 200 paginas ciclo 

mensal de 50 000 páginas interface USE. perdia:r 

creio e rede ^01100/100 

et'err.et e 	dri 632,11 L,gin 	 e 
aut:;m3t,-2.) 	 OP  .erá 	s,,e1 

, •,ese.s 

1,00  UN,) 	 LASER 	M0.L1.1FuNei ..i1siAL 	 ' r. 2.330. 03 	AS 2.300.00 	AS 2.494,00 	R$ 2.494,00 	7,78% 	RS 194,00 
c:OPIADOP- Z.:CANNER 	FAX 051135' ',l., 

pccriu0c uoic iabricahte ur.oressore  
IOU 	 aLt 	L  ad: 	radian [It=  
monocromatic,o tipo itlultitulinronal  imprints.  
rosia digitslizu taxi meineria 125 ME resoliAção 

de impressão 300 x 600  DPI  resolutAd Cr 
ugtalizaçáo 12(10v '1200  DPI:  resolução de copia 
,100 x 600: velocidade de irnpressão 30 °PM trela 

branco capacidacie da bandela 150 paginas, 

clo mensal 30.000 páginas: fax 33.6kbps 

intfafaces USE rede etilernei '10,100 e 
802.11 t);../r1, ,rente  It  verso adi.on•v;tice 



33,45./0 

TOTAL GERAL DO PROCESSO 

7-o0'tt Aciludic,F,60 

RS ,3r1  .,.111,? 

Economia % 	 Economia R$ 

35.155,00 

	

Unitário 
	

Total 	Unitário 	 Econ. 

Item Quant. Un Descrição 
	

Marca 	Modelo 	Adjudicado 
	

Adjudicado 	Orçado Total Orçado 	% 	Econ. R$  

8 	
1.00 UNO COMPUTADOR  DESKTOP  AVANÇADO 	E.asyPC 	52437 

Especificação  minima:  que esteja  ern  linha de 	Go  

brode.gão pelo fabncante. Cornputaddr  desktop  

cum procesóadot que possua no ininimo 

Nficleos, 3 the.reads e frequência 4 7.0 GH*4 

ulaua 	Fil deve. 
CA.1  

ii  .045 	 - 

5C3 3,60004 	RS 3.600,00 	RS 8.08600 	RS 8.086,00 5548% 	RS 4.486,00  

	

ut,,00:-. 1 sio• 	,_ 

E.Xr-RES!, C •'1.,3 ou superior Possuir 

aeie7.7..ão de MtrL:são do criassis  corn  ac:un,:dcr 

ostaladu 	daoinete. O adaptador Se ,/iden 

dedicado OfREC.TX 12 OPENGL 4.5.  POE  34 

,io minimo de 1 GB de memória. Possuir 

suporte ao rviciosoft DIRECTX  la  1 ou superior 

Suportai monttor estenddo. Possuir no rnin.mo 2 

saidas 	sendo  paid  mer.-.s  owe  rncfitsl oo  

pt'  1117M1 aspla,  POP:-  ou 020 1  disc,  rig.c.,  or  

^. TB, com ,Jelocidade 

3 De,er.:,, ussuii '13,S I CI.SCT) 

de 240 GB 	 Veridr a 	3,, fi 

019 di supec.or co14 2133 m,,, 
,,,,Mb1713Jii de 11'avaç4o ce 	 CAT;  

rom. Tedado USE ABr.172 07 edas cor:.  if,  e 

an,use 043 3010  DPI  2 OcoOss sc.s..)11  corn  

Mon:tor de  LED  73 polegadas 0020 e 10.95 
Interfaces de rede 10/100/1000 e 'MN padrao  

IEEE  802.11 0/gm. Sistema operacional  Windows  

10  pro  (94  bits,.  Fonte compativel e que suporte 

toda a configuração exigida no item. Gabinete e 
periféricos deverão funcionar na vertical ou 

horizontal Todos os equipamentos ofertados 

(gabinete teclado  mouse  e monitor) devem 

possuir grada06.s neutras das cores branca preta 

OL: C.11124 e  maniac  e mesmc padrão de cor.  

or  componentes do produto descido sc2r :T00% 
sem ,iso i etorm I 05 reconnic,d,an'eriio. G2Ianha 

de 12 inesds 

Subtotal 

Adjudicado: 

R$ 

11.500,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

FIS. 

Proc.n9 
tr.visonomimusmau,....nr.curynewraa:res.n.racwearussiaziees  

Rubrica..44_ 
1.00,13,0 .tr 71f .1.011.1 

Subtotal 33,80% 5.872,00 

Orçado: 

R$ 

17.372,00 

Fornecedor : A.L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 23.383.929/0001-42 

	

Unitário 
	

Total 	Unitário 	 Econ. 

Item Quant. Un Descrição 
	

Marca 	Modelo 	Adjudicado 
	

Adjudicado 	Orçado Total Orçado 	% 	Econ. R$ 

6 1,00  UNO 	 ,..anvado  con.  derenciamen,a 
mteligenta ,1-3.;0O.,  de 24 puitas  cam  4 porta.l.  

(SIDE  SEI-' : Portas 24 pOltaS, 10/100/10011  
:oar  itegoctac..1'7, automática, 4 portas SFP 1033 

Mbps Suporta um máximo de 
i0/100/1000  corn  detecção  automatics 	4 
portas SFP WrIOBASE-X, ou uma 

MemOna e processador MIPS a 600 MHz; 32 MB 
CIE flash: Tarnanhc do  buffer  de pacotes: 4.1 Mb, 

SDRAM de 128 ME3; Latencia Latancia de 100 Mb  
manor  5 OS. La16116,3 de 1000 Mb'  'senor  5 p,, 

Ato 	41.7  Mop  3 
sr'c'oocce 11- rout,ng!s,,,,,cror,g 55 lOps 

• 

, 

To LINft 	TT: L!NK 	3.25000. 	RS 3.250.00 	RS 3.250,00 RS 3.25000 	0,00% 	RS 0,00 

0' 	petc. I 3li1F,,i7 

Subtotal 
Adjudicado: 

R$ 3.250,00 

Subtotal 0,00% 	0,00 

Orçado: 
R$ 

3.250,00 



MUMMA 144121i4 414/APUROS 

rFP 

Anapurus - Mg  ar .não, ;17 de Novembro de 202 
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