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O(A) Secretario Municipal de Planejamento, Juliano Galdino Teixeira , no uso de suas atribuições legais, com
base na Lei N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório Nº 144/2017 na modalidade REGISTRO DE
PREÇOS (PREGAO) Nº 105/2017, objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO VFH PARA A GUARDA MUNICIPAL
- SEMDS, e o adjudica para as empresas:
RADCELL EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS EIREILI - ME
Item
1,00

Unidade
UN

Qtde
15,00

V. Unit.
38,

V.
570,00
Total

Marca
MOTOROLA

ANTENA
DESCRIÇÃO:
HELICOIDAL FLEXÍVEL TIPO HELIFLEX VHF 9 CM, COMPATÍVEL COM RADIO VHF DEP 450 EXISTENTE ALCANCE MÍNIMO DE 5 KM
AMOSTRA
EM CATALAGO, COM GARANTIA DE 24 MESES
MOTOROLA

Desconto Ofertado
2,00

4,00

0,00%
1240,

4.960,00

JHONSON
CONTROL

BATERIA
DESCRIÇÃO:
estacionária com a capacidade mínima de 185ah para descarga em 100h (c100) e 170ah em 20h a (c20). com a vida útil projetada de 4 anos e garantia de 2 anos
contra defeitos de fabricação. não necessita de nenhuma manutenção nem reposição de água com a tampa selada evitando escape de eletrólito para o exterior filtro
anti-chamas que permite o escape de gases e impede a penetração de chamas para o interior da bateria, com grade com liga de chumbo-cálcio -prata faz com que a
bateria seja a de menor perda de água com a melhor durabilidade design da grade radial e reforçado, que permite melhor condução de corrente e melhor durabilidade
da bateria em serviço eletrólito fluido permite melhor dissipação térmica da bateria, conferindo vantagens em relação a baterias vrla que são mais sensíveis a variação
de temperatura solda intercelular com área de solda mínima 36% para melhor condução de corrente e melhor eficiência elétrica da bateria em processo de carga e
descarga placas espessas de alta densidade separadores de polietileno, em forma de envelope, com alta resistência mecânica caixa e tampa de polipropileno de alta
resistência a impactos, com tampas seladas por fusão do material, sem possibilidade de apresentar vazamentos indicador de teste que permite imediata visualização
das condições da bateria para teste, orientando seu diagnóstico:: terminal de chumbo rosqueados, de aço inoxidável (rosca de 3/8" 16unc) largura mínima 21,00 cm
altura: 51,00 cm mínima profundidade:23,00 cm peso: mínima 48,30 g com amostra em catálogo garantia de 12 meses, amostra em catalago JHONSON CONTROL

Desconto Ofertado
3,00

UN

40,00

0,00%
238,

9.520,00

MOTOROLA

BATERIA
DESCRIÇÃO:
LÍTIO, RECARREGÁVEL, PARA RÁDIO TRANSCEPTOR VHF PORTÁTIL 7,5V, 1600 MAH. ORIGINAL COMPATÍVEL COM MODELO DEP 450
MOTOROLA GARANTIA 24( VINTE QUATRO) MESES AMOSTRA EM CATALAGO
MOTOROLA

Desconto Ofertado
4,00

1,00

0,00%
1520,

1.520,00

ARS

DUPLEXADOR
DESCRIÇÃO:
vhf com quatro cavidades para aplicação em repetidoras digitais e analógicas, com a parti de 150 watts com faixa no mínimo de 148 mhz, isolação mín. tx - rx mínima
de 80db, faixa de temperatura a parti de -30º a 70º c fabricado com material resistente, alumínio e com acabamento de alumínio polido. com terminais n fêmea.
comprimento mínimo de 440 mm,largura mínima de 110 mm, peso mínimo de 10,64 kg com amostra em catálogo, frequência será enviada para certame garantia de
12 meses

ARS

Desconto Ofertado
5,00

4,00

0,00%
820,

3.280,00

MONTEL

Fonte de alimentação para rádio tipo VHF
DESCRIÇÃO:
linear, estabilizada, com saída de 13,6v, com no mínimo 15 amperes em regime contínuo, com saída para carregador de bateria, entrada ac de 110/220, 60htz,com
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proteção contra surto de rede através de varistor e fusível. proteção desobretensão e inversão de polaridade. amostra em catalago, garantia de 12 meses

MONTEL

Desconto Ofertado
6,00

UN

20,00

0,00%
238,

4.760,00

MOTOROLA

MICROFONE AUTO FALANTE PTT
DESCRIÇÃO:
COM CABO ASPIRAL, CLIPE GIRATÓRIO E TRAVA DE DESCONEXÃO RÁPIDA, COM CONEXÃO COMPATÍVEL, O RADIO VHF PORTÁTIL
MODELO
DEP 450 EXISTENTE. COM AMOSTRA EM CATALAGO, GARANTIA 24 (VINTE QUATRO) MESES

MOTOROLA

Desconto Ofertado
7,00

UN

5,00

0,00%
165,

825,00

MOTOROLA

MICROFONE
DESCRIÇÃO:
COMPACTO DE MÃO, COM CLIPE, CABO ESPIRALADO PARA RÁDIOS MÓVEIS (VEICULARES) E FIXOS COMPATÍVEL COM RADIO VHF
EXISTENTE MODELO DEM 300 ACOMPANHADO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA O MICROFONE. AMOSTRA EM CATALAGO COM GARANTIA
24 MESES MOTOROLA

Desconto Ofertado
8,00

35,00

0,00%
1580,

55.300,00

MOTOROLA

RADIO PORTATIL
DESCRIÇÃO:
vhf com acabamento na cor preta, faixa de frequência mínimo 136 à174 mhz, funcionalidade digital e analógico bidirecional, não possua visor e teclado, mínimo de
16 canais e espaçamento de canal 12,5/20/25khz, com uma antena helicoidal flexível tipo heliflex vhf, alcance mínimo de 5 km, dois botões programáveis, alto falante frontal, bateria padrão tipo íon-lítio de no mínimo 1600 mah recarregável, clipe de fixação para cinto, carregador de bateria bivolt com fonte de alimentação
mínimo 7,5v, ptt de envio com saída de energia rf com baixa potência 1w e de saída alta potência rf de 5w, sinalização de transmissão e recepção, eliminação de canal
ruidoso, varredura de dupla prioridade, com programação via software, manual de operação em prospectos de português, transmissão operada por voz- vox, sistema de
verificação de distância, potência mínimo de 5w, duração mínima da bateria de 12 (dez) horas de utilização, rastreamento de canais, homologado pela anatel. gabinete,
chassi e circuitos confeccionados em material a prova de corrosão e oxidação, com dissipação térmica compatível com a caloria gerada, apropriado para uso
profissional e militar e atender a padrões de temperatura, chuva, umidade, radiação solar, maresia, poeira e vibrações. garantia mínima de 24 (vinte quatro) meses com
assistência técnica. com cd para programação atualizado , obs amostra em catalago. MOTOROLA

Desconto Ofertado
9,00

7,00

0,00%
3820,

26.740,00

MOTOROLA

RADIO VHF MOVEL
DESCRIÇÃO:
transceptor, digital e analógico vhf, com display telanumérica e de longo alcance, banda vhf-fm, com faixa de frequência mínimo de 136 à 174 mhz, 25-45 watts de
potência de saída de rf, mínimo 16 canais programáveis via software , com teclas programáveis csq / pl / dpl / inv-dpl,
tecla de volume com selo de homologação da Anatel e as legislação vigente, dotado dediversos recursos programáveis no modo digital e analógico. contendo
- 01 ptt microfone compacto de mão, com clipe;
- 01 suporte de montagem para fixação;
- 01 cabo de alimentação;
- 01 manual de operação em português.
- 01 software.
- 01 kit de antena veicular com cabos e conectores.1/4 onda flexível
- instalação dos dispositivos e programação da frequência.
- com garantia de 24 meses.
- deve ser apresentado amostra em catalago
MOTOROLA

Desconto Ofertado

0,00%
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10,00

1,00

4280,

4.280,00

MOTOROLA

RADIO
DESCRIÇÃO:
estação fixa transceptor, digital e analógico vhf, com display tela Alfanumérica com identificador de chamada e de longo alcance, banda vhf-fm, com faixa de
frequência mínimo de 136 à 174 mhz, 25-45 watts de potência de saída de rf, mínimo 16 canais programáveis via software , com teclas programáveis csq / pl / dpl /
inv-dpl,tecla de volume com selo de homologação da anatel e as legislação vigente,dotado de diversos recursos programáveis no modo digital e analógico. contendo
- 01 ptt microfone compacto de mão, com clipe;
- 01 suporte de montagem para fixação;
- 01 cabo de alimentação;
- 01 manual de operação em português.
- 01 software.
- instalação dos dispositivos e programação da frequência.
- com garantia de 24 meses.
- deve ser apresentado amostra em catalago

MOTOROLA

Desconto Ofertado

0,00%

Total para Este Fornecedor:

111.755,00

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es)
do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.
Itajubá, em 8 de janeiro de 2018

Juliano Galdino Teixeira
Secretario Municipal de Planejamento

