
 

 

AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS REFERENTE AO CONVÊNIO 879854/2018.  

 

Objetivo: Analisar as propostas recebidas referente à Aquisição de Equipamento e Material Permanente 

visando fortalecimento do Sistema Único de Saúde constante na CPP 003/2019. 

 

ITEM 

01 

NOME DO ITEM 

TELA DE PROJEÇÃO 

QUANTIDADE 

02 

 

Dentre as propostas recebidas temos:  

 

R3 TECNOLOGIA: Ofertou Tela Tripé 100” – Tela de proteção tripé, formato Square (1:1), 100’’, película Matte 

White 1.0, 180x180, TTQS100 – 72 – Sumay. Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, 

consta prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o 

mercado, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o preço está compatível 

com o plano de aplicação aprovado, e é o menor preço ofertado com relação aos demais fornecedores. Sendo 

assim parecer dado por FAVORÁVEL.  

 

MOVÉIS CARVALHO: Ofertou TELA DE PROJEÇÃO Deve estar em linha de produção pelo fabricante; com 

tripé retrátil manual; Área visual mínima de 1,80x1,80 mt; Deverá possuir estojo em alumínio com pintura 

eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente 

para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white 

(branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da 

imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 

meses. SUMAY/ TTQS-100. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & 

SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

 

TRACEBOARD: Ofertou tela de projeção tripé, a tela de projeção tripé, possui um estojo metálico com pintura 

eletrostática anti-corrosiva que ajuda a proteger sua estrutura contra arranhões, tem sua superfície de projeção 

com material importado acetinado branco do tipo mate White, com suas múltiplas paradas e com seu tripé 

ajustável. 12 meses de garantia. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & 



 

 

SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

 

EXPRESS: Ofertou TELA DE PROJEÇÃO Especificações Técnicas Deve estar em linha de produção pelo 

fabricante; com tripé retrátil manual; Área visual mínima de 1,80x1,80 mt; Deverá possuir estojo em alumínio 

com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação 

suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo 

matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita 

enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; 

Garantia mínima de 12 meses. Marca: TELAS TECH. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & 

SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

PROENÇA: Ofertou TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ TBTPS70 (1.80X1.80M), Modelo: TBTPS70. Medidas: 1.80 

x 1.80 cm. Polegadas: 98" Formato: 1:1 (Quadrado) Garantia 12 meses. MARCA TARCEBOARD 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & 

SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

COPAÍBA: Ofertou tela de projeção com tripé, deve estar em linha de produção pelo fabricante com tripé 

retrátil manual. Área visual mínima de 1.80x1.80 mt, Deverá possui estojo em alumínio com pintura 

eletrostática resistente a riscos e corrosões.Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para 

atender a especificação da tela citada acima. Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte White 

(branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho, possuir bordas pretas que permita enquadramento da 

imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, sem reforma ou recondicionamento. Modelo NRT-003. 

Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & 

SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

STAR INFOMED: Ofertou Tela de Projeção TES – Retratil TTM180SA – Tripé 1.80x1.80 m, Formato quadrado: 

(1.1), Dimensões (LxA): 1,80 x1,80, Diagonal (polegadas): 97, Área de projeção (A:B) mm: 1740x1740, 

Dimensão C (mm): 1.880, Dimensão D (mm): 2.930, Dimensão E (mm): 1.000, Dimensão Estojo (mm): 1.890. 

Garantia 12 Meses. 

 



 

 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & 

SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

 

MAIS ÉTICA: Ofertou Ofertou TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ TBTPS70 (1.80X1.80M), Modelo: TBTPS70. 

Medidas: 1.80 x 1.80 cm. Polegadas: 98" Formato: 1:1 (Quadrado) Garantia 12 meses. MARCA 

TARCEBOARD. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & 

SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

CONCLUSÃO: 

Equipamento: TELA DE PROJEÇÃO. 

Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa 

que apresentou proposta mais harmonizável foi a R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA. 

 

 

 

ITEM 

02 

NOME DO ITEM 

NOBREAK PARA COMPUTADOR 

QUANTIDADE 

10 

 

Dentre as propostas recebidas temos: 

 

R3 TECNOLOGIA: Ofertou No-break XNB 1800, Intebras- XNB 1800 220 V. Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MIDAS INFORMÁTICA, 

sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MOVÉIS CARVALHO: Ofertou NO BREAK (PARA COMPUTADOR E IMPRESSORAS) Especificação mínima: 

que esteja em linha de produção pelo fabricante; nobreak com potência nominal mínima de 1,5 kva; potência 

real mínima de 800w; tensão de entrada 220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão 

de saída 110/115 volts; alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 

minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro NBR 

14136; o produto deverá ser novo, com garantia de 12 meses. Marca/Modelo: SMS/ MANAGER NET 4+. 

 



 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do aprovado no plano de trabalho, sendo assim parecer dado por 

NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

PISON: Ofertou NO BREAK (para computador e impressoras), Especificação mínima: que esteja em linha de 

produção pelo fabricante; nobreakcom potência nominal mínima de 1,5 kva; potência real mínima de 800w; 

tensão de entrada 220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 

volts; alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando 

consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro NBR 14136; o produto deverá 

ser novo, com garantia de 12 meses. Marca: TS-Shara, Modelo: Professional Universal 1500VA/1050W. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do aprovado no plano de trabalho, sendo assim parecer dado por 

NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

EXPRESS: Ofertou NO BREAK (PARA COMPUTADOR E IMPRESSORAS).Especificações Técnicas 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; nobreak com potência nominal mínima  

de 1,5 kva; potência real mínima de 800w;tensão de entrada 220 volts (em corrente alternada) com comutação 

automática; tensão de saída 110/115 volts; alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena 

carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão 

brasileiro NBR 14136; o produto deverá ser novo, com garantia de 12 meses. Marca: SMS. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do aprovado no plano de trabalho, sendo assim parecer dado por 

NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

PROENÇA: Ofertou NOBREAK APC BACK-UPS 1200VA BIVOLT/115V – 220V, BZ1200-BR. características 

gerais: leds indicadores: permite fácil ;entendimento do status do equipamento e da rede elétrica – 

minidisjuntor rearmável: protege contra curtos circuitos de forma fácil. evita troca de fusíveis; Partida a frio: 

providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em 

Falha; Auto-teste automático: o auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a 

bateria precisa ser substituída;  alarmes sonoros: fornece notificação de mudanças nas condições da energia 

elétrica e no-breaks; conectividade usb: realiza o gerenciamento do no-break via porta USB; melhora e 

condiciona a regulagem automática de voltagem (avr): oferece maior disponibilidade de aplicações corrigindo 

condições de alta e baixa tensão sem usar a bateria; gerenciamento inteligente de bateria: maximiza o 

rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão; detector 

falha na instalação elétrica: este indicador led informa os usuários sobre possíveis problemas de cabeamento 

na instalação elétrica que podem ser perigosos. back-ups características e benefícios proteção; supressão 

contra surtos e raios; garantia de proteção contra surtos, picos e até mesmo raios; minidisjuntor rearmável ; ao 



 

 

invés de um fusível difícil de localizar, há um disjuntor com botão para recuperação fácil no caso de sobrecarga 

ou curto-circuito; conveniência; alarmes sonoros: notifica proativamente sobre a mudança nas condições do 

no-break e da energia externa; auto-teste automático: o auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção  

antecipada de que a bateria precisa ser substituída; espaçamento para bloco transformador: projetado para 

permitir o uso de até dois plugues de blocos de transformadores sem impedir o acesso às demais tomadas.  

especificações técnicas saída: capacidade de potência de saída: 600 watts / 1200 va ;tensão nominal de saída: 

115v; freqüência de saída (sincronizada com rede elétrica): 60 hz ; topology: line interactive; tipo de forma de 

onda: senoidal aproximada; conexões de saída: (8) nbr 14136 (bateria de reserva) entrada; tensão nominal de 

entrada: 115v, 220v; frequência de entrada: 60 hz ; tipo de conexão de entrada: nbr 14136 - comprimento do 

cabo: 1.22 metros baterias & tempo de operação; tipo de bateria: bateria selada chumboacido livre de 

manutenção : a prova de vasamento; tempo de recarga típico: 12 hora(s); quantidade de rbc: 2 comunicação & 

gerenciamento; painel de controle: display de led status com indicadores para on line troca de bateria : e falha 

no cabeamento; alarme sonoro: soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : tom de 

alarme continuamente sobre carregado físico; dimensões máximas de altura: 217.00 mm; dimensões máximas 

de largura: 134.00 mm; dimensões máximas de profundidade: 379.00 mm; peso líquido: 11.85 kg; peso para 

transporte: 12.46 kg; altura para transporte: 245.00 mm; largura para transporte: 151.00 mm; largura (com 

embalagem): 423.00 mm; unidades na embalagem de transporte: 1.00; cor: preto ambiental; ambiente de 

operação: 0 - 40 °c; umidade relativa de operação: 0 - 90%; elevação de operação: 0-3000 metros;  

temperatura de armazenamento: -15 - 45 °c; umidade relativa de armazenamento: 0 – 90%; elevação de 

armazenamento: 0-9000 metros conformidade ; garantia padrão: 2 anos para reparo ou substituição (não inclui 

baterias) e 1 ano para baterias. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MIDAS INFORMÁTICA, 

sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 
STAR INFOMED: Ofertou Nobreak SMS 1500VA – 5 tomadas NET 4 + USBM1500BI – POTÊNCIA: 1500VA/975W, 

Entrada: Bivolt Automático, Saída: 115V – FNT, Tensão de Bateria:12Vcc, Dimensões: (AltxLargxProf)mm 210x135x416, 

Peso: 14 KG.Tomada: 5,  Nobreak interativo com regulação on-line; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; 

Filtro de linha externo com unidade reserva; Tomadas de saída NBR 14136:5 (no modelo 1500VA) e 4 modelo 700 VA; 

Extension Cord Grátis: extensão com mais 4 tomadas nos modelos 1500VA;  Modelo Bivolt automático: entrada 

115/127/220V com saída 115V; Modelo monovolt 220V- entrada 220V com saída 220V; Conector de engate rápido para 

expansão de autonomia; Autodiagnostico de bateria – informa o momento certo de trocar a bateria; Battery Saver – 

Prolonga a vida útil da bateria; Microprocessador – RISC de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas 

funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico. Função TRUE RMS: analisa 

corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo atuação precisa do equipamento. Auto teste: ao ser ligado, o 

nobreak teste todos os circuitos internos e a presença de aterramento. Recarregador Strong Charger: permite recarga 

das baterias mesmo com níveis muito baixa de carga, inclusive com no break desligado. Permite ser ligado na ausência 

de rede elétrica (DC START). Circuito desmaguinetizador: garante o valor de tensão adequado para saída do nobreak 

para equipamento de informática e similares ( cargas não lineares). Alarme audiovisual para queda de rede, subtenção, 

fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, subtensão, potencia excedida e sobrenatural. Botão Liga / 

Desliga temporizado com função mute. Inversor sincronizado com a rede elétrica ( sistema PLL). Garantia 12 meses. 



 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MIDAS INFORMÁTICA, 

sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

 

MAIS ÉTICA: Ofertou Ofertou NOBREAK APC BACK-UPS 1200VA BIVOLT/115V – 220V, BZ1200-BR. 

características gerais: leds indicadores: permite fácil ;entendimento do status do equipamento e da rede 

elétrica – minidisjuntor rearmável: protege contra curtos circuitos de forma fácil. evita troca de fusíveis; Partida 

a frio: providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia 

estiver em Falha; Auto-teste automático: o auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada 

de que a bateria precisa ser substituída;  alarmes sonoros: fornece notificação de mudanças nas condições da 

energia elétrica e no-breaks; conectividade usb: realiza o gerenciamento do no-break via porta USB; melhora e 

condiciona a regulagem automática de voltagem (avr): oferece maior disponibilidade de aplicações corrigindo 

condições de alta e baixa tensão sem usar a bateria; gerenciamento inteligente de bateria: maximiza o 

rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão; detector 

falha na instalação elétrica: este indicador led informa os usuários sobre possíveis problemas de cabeamento 

na instalação elétrica que podem ser perigosos. back-ups características e benefícios proteção; supressão 

contra surtos e raios; garantia de proteção contra surtos, picos e até mesmo raios; minidisjuntor rearmável ; ao 

invés de um fusível difícil de localizar, há um disjuntor com botão para recuperação fácil no caso de sobrecarga 

ou curto-circuito; conveniência; alarmes sonoros: notifica proativamente sobre a mudança nas condições do 

no-break e da energia externa; auto-teste automático: o auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção  

antecipada de que a bateria precisa ser substituída; espaçamento para bloco transformador: projetado para 

permitir o uso de até dois plugues de blocos de transformadores sem impedir o acesso às demais tomadas.  

especificações técnicas saída: capacidade de potência de saída: 600 watts / 1200 va ;tensão nominal de saída: 

115v; freqüência de saída (sincronizada com rede elétrica): 60 hz ; topology: line interactive; tipo de forma de 

onda: senoidal aproximada; conexões de saída: (8) nbr 14136 (bateria de reserva) entrada; tensão nominal de 

entrada: 115v, 220v; frequência de entrada: 60 hz ; tipo de conexão de entrada: nbr 14136 - comprimento do 

cabo: 1.22 metros baterias & tempo de operação; tipo de bateria: bateria selada chumboacido livre de 

manutenção : a prova de vasamento; tempo de recarga típico: 12 hora(s); quantidade de rbc: 2 comunicação & 

gerenciamento; painel de controle: display de led status com indicadores para on line troca de bateria : e falha 

no cabeamento; alarme sonoro: soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : tom de 

alarme continuamente sobre carregado físico; dimensões máximas de altura: 217.00 mm; dimensões máximas 

de largura: 134.00 mm; dimensões máximas de profundidade: 379.00 mm; peso líquido: 11.85 kg; peso para 

transporte: 12.46 kg; altura para transporte: 245.00 mm; largura para transporte: 151.00 mm; largura (com 

embalagem): 423.00 mm; unidades na embalagem de transporte: 1.00; cor: preto ambiental; ambiente de 

operação: 0 - 40 °c; umidade relativa de operação: 0 - 90%; elevação de operação: 0-3000 metros;  

temperatura de armazenamento: -15 - 45 °c; umidade relativa de armazenamento: 0 – 90%; elevação de 

armazenamento: 0-9000 metros conformidade; garantia padrão: 2 anos para reparo ou substituição (não inclui 

baterias) e 1 ano para baterias. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 



 

 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MIDAS INFORMÁTICA, 

sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

HGTEC: Ofertou NOBREAK 1500VA PROFISSIONAL 2BS/2BA TSSHARA BI. Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MIDAS INFORMÁTICA, 

sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MIDAS INFORMÁTICA: Ofertou um Nobreak que esteja em linha de produção pelo fabricante; nobreak com 

potência nominal de  1,5  kva;  potência  real  de  800w;  tensão  de  entrada  220  volts  (em  corrente 

alternada)  com  comutação  automática;  tensão  de  saída  110/115  volts;  alarmes audiovisuais;  bateria  

interna  selada;  autonomia  a  plena  carga  de  15  minutos considerando consumo de 240 wats; possui 06 

tomadas de saída padrão brasileiro NBR 14136; O produto deverá ser novo com garantia de 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, 

consta prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o 

mercado, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o preço está compatível 

com o plano de aplicação aprovado, e é o menor preço ofertado com relação aos demais fornecedores. Sendo 

assim parecer dado por FAVORÁVEL.  

 

MICROTÉCNICA: Ofertou Nobreak MCM UPS0230 Especificação: em linha de produção pelo fabricante; 

nobreak com potência nominal de 1,5 kva; potência real de 800w; tensão de entrada  220  volts  (em  corrente 

alternada)  com  comutação  automática;  tensão de saída 110/115 volts; alarmes audiovisuais;  bateria  interna  

selada; autonomia a plena  carga  de 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possui 06 tomadas de 

saída padrão brasileiro NBR 14136; o produto é novo,com garantia de 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MIDAS INFORMÁTICA, 

sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

CONCLUSÃO: 

  

Equipamento: NOBREAK PARA COMPUTADOR 

Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa 

que apresentou proposta mais harmonizável foi a MIDAS INFORMATICA. 

 

 



 

 

 

ITEM 

03 

NOME DO ITEM 

TABLET 10 POLEGADAS 

QUANTIDADE 

08 

 

Dentre as propostas recebidas temos: 

 

R3 TECNOLOGIA: Ofertou Tablet 10”  –  Processador  Quad-core  1.3  GHZ, Android  7.0  nougat/  16  GB,  

Tela  IPS,1’’, Multitoque, 4G. T 1075 – POSITIVO. Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MÓVEIS CARVALHO, 

sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

 

MOVÉIS CARVALHO: Ofertou Tablet Android 6.0 ou superior; Tela de no mínimo 10 polegadas; Processador 

no minímo Quad Core de 1,3 GHz ou similar; Armazenamento interno de no mínimo 16 GB; Câmera traseira 

de no mínimo 5MP ou superior e a frontal de no mínimo 1.3MP ou superior; Possuir USB, Wif, bluetooth, e 4G. 

Com carregador, 1 cabo USB e capa case. Garantia de no mínimo 12 meses. Marca/Modelo: MULTILASER/ 

NB287. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, 

consta prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o 

mercado, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o preço está compatível 

com o plano de aplicação aprovado, e é o menor preço ofertado com relação aos demais fornecedores. Sendo 

assim parecer dado por FAVORÁVEL.  

 

PISON: Ofertou TABLET 10 POLEGADAS Tablet Android 6.0 ou superior; Tela de no mínimo 10 polegadas; 

Processador no mínimo Quad Core de 1,3 GHz ou similar; Armazenamento interno de no mínimo 16 GB; 

Câmera traseira de no mínimo 5MP ou superior e a frontal de no mínimo 1.3MP ou superior; Possuir USB, Wif,  

bluetooth, e 4G. Com carregador, 1 cabo USB e capa case. Garantia de no mínimo 12 meses. Marca: 

Multilaser Modelo: M10. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MÓVEIS CARVALHO, 

sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

EXPRESS: Ofertou TABLET 10 POLEGADAS. Especificações Técnicas Tablet Android 6.0 ou superior; Tela 

de no mínimo 10 polegadas; Processador no minímo Quad Core de 1,3 GHz ou similar; Armazenamento 

interno de no mínimo 16 GB; Câmera traseira de no mínimo 5MP ou superior e a frontal de no mínimo 1.3MP 



 

 

ou superior; Possuir USB, Wif, bluetooth, e 4G. Com carregador, 1 cabo USB e capa case. Garantia de no 

mínimo 12 meses. Marca: MULTILASER. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MÓVEIS CARVALHO, 

sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

COPAÍBA: Ofertou Tablet 10’’. Tablet Android 6.0 ou superior. Tela de no mínimo 10 polegada. Processador 

no mínimo Quad Core de 1,3 GHz ou similar. Armazenamento interno de no mínimo 16GB. Camera traseira de 

no mínimo 5 MP ou superior e a frontal de no mínimo 13 MP ou superior. Possuir USB, Wifi, Bluetooth e 4G. 

Com carregador. 1 Cabo USB e capa Case. Modelo: Galaxy A 10.5. Garantia 12 Meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do aprovado no Plano de Trabalho, sendo assim parecer dado por 

NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

 

STAR INFOMED: Ofertou Tablet M10 4G , preto, Android, Oreo Dual Camera – 2 GB de RAM / Memória 

interna 16 GB/ tela 10 polegadas – Multilaser – NB287. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MÓVEIS CARVALHO, 

sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MIDAS INFORMATICA: Ofertou Tablet 10’’. Tablet Android 6.0 ou superior. Tela de no mínimo 10 polegada. 

Processador no mínimo Quad Core de 1,3 GHz ou similar. Armazenamento interno de no mínimo 16GB. 

Camera traseira de no mínimo 5 MP ou superior e a frontal de no mínimo 13 MP ou superior. Possuir USB, 

Wifi, Bluetooth e 4G. Com carregador. 1 Cabo USB e capa Case. Modelo: Galaxy A 10.5. Garantia 12 Meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MÓVEIS CARVALHO, 

sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MICROTÉCNICA: Ofertou Tablet Multilaser M10A NB253 + Capa universal, Tablet  Android  6.0;  Tela  de  10  

polegadas;  Processador  Quad  Core  de  1,3  G Hz  ; Armazenamento interno de 16 GB; Câmera traseira de 

5MP e a frontal de 1.3MP ; USB, Wif, bluetooth, e 4G. Com carregador, 1 cabo USB e capa case. Garantia de  

12 meses. 

 



 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MÓVEIS CARVALHO, 

sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

CONCLUSÃO: 

  

Equipamento: TABLET 10 POLEGADAS 

Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa 

que apresentou proposta mais harmonizável foi a MOVÉIS CARVALHO. 

 

 

ITEM 

04 

NOME DO ITEM 

COMPUTADOR (Desktop Básico) 

QUANTIDADE 

10 

 

Dentre as propostas recebidas temos: 

 

R3 TECNOLOGIA: Ofertou Desktop  –Intel core i5, Windos 10 Pro, 8 GB de memoria Ram, 500 GB de HD. 

MASTER D2100 – POSITIVO. Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do Plano de Trabalho aprovado, sendo assim parecer dado por 

NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

 

MOVÉIS CARVALHO: Ofertou COMPUTADOREspecificação mínima: que esteja em linha de produção pelo 

fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 

(um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 

(quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual 

CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões 

estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir 

pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de 

chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 

(um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor 

estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, 

display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 

teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 

16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro 

(64 bits); fonte compatível 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 gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos 



 

 

os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 

meses.Marca/ Modelo: POSITOVO/ D3100. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do Plano de Trabalho aprovado, sendo assim parecer dado por 

NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

EXPRESS: Ofertou COMPUTADOR Especificações Técnicas Especificação mínima: que esteja em linha de 

produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou 

similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) 

módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em 

modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, 

conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões  

existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção 

de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no 

mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar 

monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo 

HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, 

abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas 

(widescreen 16:9); interfaces de rede. Marca: POSITIVO. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do Plano de Trabalho aprovado, sendo assim parecer dado por 

NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

STAR INFOMED: Ofertou um computador Positive máster D3 200 -  processador Core 13 8.100 3.6GHZ / 6MB 

cachê / 8ª geração. 8GB de memória DDRIV/2x (4GB DDRIV 2133 Mhz); HD 500 Gb – SATA 7.200 RPM; 

Gravador de DVD + RW. Gabinete trabalha horizontal e vertical. Rede gabinete, Rede WIRILES B,G,N – 

Windows 10 profissional português. Sensor de intrução Chassi / Forn Facture. Teclado padrão ABNT 2, USB 

positivo. Mouse Optical 1.000 dpi USB. Garantia 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MICROTÉCNICA, sendo 

assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

HGTEC: Ofertou Computador POSITIVO MASTER D3200 1305109 Intel® Core™ i3 8ª Geração ,8 GB de 

memória,HD 1 TB,DVDRW, Reversível Toolless,Segurança: fTPM (firmware TPM),Fonte PFC Ativo, intrusão 

de chassis,Certificações,HDMI,Cooler com controle de rotação,disco ótico: CD/DVD ROM Teclado: USB, 

ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) Mouse:USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) Interfaces de rede: 



 

 

10/100/1000 e WIFI Interfaces de vídeo: INTEGRADA Sistema operacional WINDOWS 10 PRO (64 BITS) 

Fonte: COMPATÍVEL COM O ITEM Garantia: 12 meses + MONITOR 19,5" LED LG – DSUB - 20M37AA. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta possui especificação técnica 

compatível, no entanto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa MICROTÉCNICA, sendo 

assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 

 

MICROTÉCNICA: Ofertou Microcomputador Teravix DTT12A710 (gabinete SFF, teclado, mouse, monitor de 

19,5"). Especificação: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador 

AMD a10 9700; 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de  08  (oito)  gigabytes,  em  02  (dois)  

módulos  idênticos  de  04  (quatro)  gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ, operando em 

modalidade  dual CHANNEL; a placa  principal  possui  arquitetura  MICROATX,  conforme  padrões  

estabelecidos  e divulgados  no  sítio  www.formfactors.org,  organismo  que  define  os  padrões existentes; 01 

(um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16; sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no 

gabinete; o adaptador de vídeo integrado de 01 (um)  gigabyte  de  memória,   suporte  ao  MICROSOFT  

DIRECTX  10.1 ,  suportamonitor estendido, possui  02 (duas) saídas de vídeo, sendo 01 (uma) digital do tipo  

HDMI;  unidade  combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) 

e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de  LED  19  polegadas  (widescreen  16:9);  

interfaces  de  rede  10/100/1000  e  WIFI padrão  IEEE  802.11  b/g/n;  sistema  operacional  Windows  10  pro  

(64  bits);  fonte compatível 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 gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os 

componentes do produto são novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. 

 

Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 

com as especificações técnicas do Edital do CPP 003/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, 

consta prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o 

mercado, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o preço está compatível 

com o plano de aplicação aprovado, e é o menor preço ofertado com relação aos demais fornecedores. Sendo 

assim parecer dado por FAVORÁVEL.  

 

CONCLUSÃO: 

 Equipamento: COMPUTADOR (Desktop Básico) 

Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa 

que apresentou proposta mais harmonizável foi a MICROTÉCNICA. 

 
Anápolis, 17 de Junho de 2019. 

 

 Hélio José Lopes 

PRESIDENTE 


