Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Aviso de Resultado
Referência: Pregão 006/2008

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, através de seu Pregoeiro, torna público o
resultado do pregão presencial nº 006/2008, para registro de preço cujo objeto é aquisição de
material permanente para a ECOSIL, tendo como vencedoras:
ELETROPEÇAS:
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

Geladeira

Refrigerador 360LT, na cor branca, com conceito
economia. R$ 1.590,00

Item 07

Data show

Especificação do edital R$ 3.500,00

Item 08

Impressora
multifuncional

Especificação do edital R$ 3.550,00.

Item 01

Microfone sem fio
Item 11

Item 17
Aparelho telefônico sem
fio

“A“

de

Microfone sem fio: Frequência da portadora: 230 a 260 mhz
(VHF banda alta); Estabilidade da frequência: mais ou menos
0,05% (controlada por cristal); Resposta de frequência: 40
hz a 20 khz; Alimentação do receptor: 12 a 15 vdc (fonte
100/220 volts inclusa); Vida útil da bateria: 10 a 12 horas
(bateria alcalina); Raio de transmissão: 15 metros. R$
380,00
Aparelho Telefônico sem fio freqüência de 2.4 GB, qualidade
de som digital, identificador de chamadas, agenda alfanumérica para no mínimo 20 registros, capacidade para
registrar chamadas recebidas e efetuadas, bateria de longa
duração, alimentação de 220V, viva-voz, menu em
português, possuir as seguintes teclas: mudo, flash e
rediscagem da última chamada, no mínimo 2 volumes de
campainha. R$ 136,00

TRIUNFO:

Gelágua

Gelágua – bebedouro elétrico c/ 02 torneiras; p/ garrafão c/
cap. p/ 20 litros; c/ 01 torneira p/ água natural e 01 p/ água
gelada; 220 V; tampo frontal injetado em polietileno de alto
impacto; anel de apoio do garrafão; reservatório de água c/
isolamento térmico em poliuretano expandido na própria
peça; serpentina de cobre externa ao reservatório s/ contato
direto c/ água; conexão e tubos flexíveis atóxicos; pingadeira
encaixável e removível; termostato regulável; gabinete em
chapa de aço. R$ 387,00

Item 04

Porta-copos

Porta Copos de Acrilico, Tipo Vertical, com Capacidade para
100 Copos de 180 ml, Medindo 50 cm de Altura.

Item 16

Aparelho telefônico fixo

Aparelho Telefônico fixo, tipo teclado, discagem tom/pulso,

Item 03

rediscagem do último número, ajuste do volume 2 níveis,
ajuste da tonalidade 3 melodias, memória sim, 4 de toque
único e 10 de dois toques, pino padrão TELEBRÁS incluso,
tecla mute, pausa, tecla flash programável /100 e 250ms). R
$136,00
VIA BRASIL:
Item 09

Lixeira

Lixeira em metal – 30x 25 na cor preta. R$27,20

Grampeador industrial

Grampeador Industrial com estrutura metálica, com
capacidade para grampear de uma só vez até 100 folhas de
papel 75g/m2, base para fechamento do grampo de duas
posições (grampo aberto e grampo fechado), para grampo
23/8. R$ 42,10

Perfurador Industrial

Perfurador Industrial com estrutura metálica, capacidade
para perfurar de uma só vez até 100 folhas de papel 75g/m²,
base tipo depósito com tampa plástica removível.R$ 136,00

Item 18

Item 19

ITENS FRACASSADOS:

Item 10
Item 12

Quadro de aviso

Quadro de Aviso, moldura em alumínio e fundo bege em
cortiça – 1,00 x 0,70m.

Caneta laser

caneta - indicador, material aço, tipo indicador laser,
aplicação didática, características adicionais 2 pilhas alcalinas
tamanho aaa.

Item 13

Mesa tam. Pequeno

Mesas redondas, com tampo em fórmica, cor bege, 0,80 cm
de diâmetro, com pés metálicos tubular, na cor preta.

Item 14

Mesa tam. Médio

Mesas redondas, com tampo em fórmica, cor bege, 1,10 cm
de diâmetro, com pés metálicos tubular, na cor preta.

Item 15

Fogão

Fogão à gás, para cozinha, para sobrepor em mesa, 2 bocas,
mesa com Pintura Eletrostática, queimadores esmaltados.

ITENS DESCLASSIFICADOS:
02 – Microondas, Forno de microondas 27 litros com timer, sem dourador, sem função grill, com
autodescongelamento e função manter aquecido.
06 - Aparelho de som, Aparelho de som micro system com potência mínima de 350 watts rms,
entrada usb, cd com leitor para mp3 e subwoofer.
Licitante Triunfo
05 – Liquidificador, Liquidificador doméstico, com 3 velocidades, copo plástico graduado de 2 litros,
voltagem 220 v.
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço retromencionado ou pelo telefone
3208-3430. João Pessoa, 27 de maio de 2008. Pregoeiro.

