
PREGÃO PRESENCIAL No 058/2019 

ANEXO II 

Aquisição de equipamentos e mobiliários para uso na Coordenadoria de Recursos Humanos, sob a 

coordenação da Secretaria Municipal de Administração, deste Município 

Item Quant. Unid. Descrição 

1 6 Un ESTANTE DE AÇO 

Estante de aço com 06 prateleiras confeccionadas em chapas de aço com tratamento 

anti-corrosivo e acabamento em pintura epóxi tam. 1,98x0,92x0,30 cm 

2 1 Un IMPRESSORA LASER JET PRO M132SW 

Admite multitarefas - Sim. Velocidade de impressão em preto - normal: até 22ppm 

(12). Saída da primeira página em preto (A4, pronta) - Em até 73 segundos. Saída da 

primeira página em preto (A4, pronta) modo de suspensão em até 8,8 segundos. 

Primeira página impressa (pronta) - preto: em até 7,3 segundos (14). Primeira página 

impressa (pronta) preto - em até 8,8 segundos (14). Primeira cópia - em até 7,8 

segundos (14). Primeira cópia (dormir)- 10,5 segundos (14). Ciclo de trabalho 

(mensal A4) até 10000 páginas (9). Volume mensal de páginas recomendado - 150 a 

1500 (10). Tecnologia de impressão - laser. Qualidade de impressão preto (ótima) até 

600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (qualidade de 1200 dpi). Idiomas de impressão - 

PCLmS- URF, PWG. Monitor - Tela de toque LCD de 2,7 polegadas (colorida). 

Velocidade do processador - 600 MHz. Sensor automático de papel - Não. 

3 1 Un BALCÃO ATENDIMENTO EM L 

Balcão de atendimento sob medida em L com elevação frontal para atendimento 2,50 

x0,84x0,60x0,74x1,10 com gaveteiro volante 4 gavetas. Tampo engrossado de 30mm 

restante 15mm tudo em MDF na cor cerezo athenas. 

4 1 Un ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS 

Armário alto duas portas de correr com prateleiras internas pra pasta AZ medindo 

2,10x1,60x0,50. Tampo engrossados de 30mm restante 15mm tudo em MDF na cor 

cerezo athenas. 

5 1 Un BALCÃO BAIXO 

Balcão baixo medindo 0,90x1,75x0,45 com 02 portas e 04 gavetas. Tampo 

engrossados de 30mm restante 15mm tudo em MDF na cor cerezo athenas. 

6 1 Un ESTAÇÃO DE TRABALHO DELTA 

Estação de trabalho delta medindo 1,75x1,60x0,60x0,74 com 01 gaveteiro volante 

com 04 gavetas. Tampo engrossados e pés de 24mm tudo em MDF na cor cerezo 



athenas. 

7 1 Un ESTAÇÃO DE TRABALHO DELTA 

Estação de trabalho delta medindo 1,50x1,40x0,60x0,74 com 01 gaveteiro volante 

com 04 gavetas. 

08 1 Un ILHA DE TRABALHO 04 LUGARES 

Ilha de trabalho 04 lugares sendo 04 estações de trabalho em L medindo 

1,50x1,50x0,60x0,74 com divisórias entre as mesas com 01 gaveteiro volante com 04 

gavetas por mesas suporte CPU, na cor cerezo athenas. 

 


