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PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Pregão Eletrônico   Nº 00010/2020(SRP) 

RESULTADO POR FORNECEDOR

20.515.983/0001-06 - TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 PROJETOR
MULTIMÍDIA

Unidade 75 R$ 3.777,5000 R$
2.860,0000

R$ 214.500,0000

Marca: acer
Fabricante: acer
Modelo / Versão: x1323+adaptador wifi
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de imagem LCD ou DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao
aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30” a uma distância de 1,3 m e de 240” a uma distância de 10 m; •
Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa miníma XGA (1024 X 768), com suporte a
resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV
480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4.000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no
mínimo 3.000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB;
• Correção de imagens, com efeito trapézio (keystone), vertical de, no mínimo, ± 30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio:
VGA (Mini D-sub 15 pin), vídeo componente (ou com adaptador incluso), áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou
com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção
automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada,
formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm;
• Garantia de funcionalidade miníma de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos
de fabricação.

2 PROJETOR
MULTIMÍDIA

Unidade 25 R$ 3.777,5000 R$
2.860,0000

R$ 71.500,0000

Marca: acer
Fabricante: acer
Modelo / Versão: x1323+adaptador wifi
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de imagem LCD ou DLP; • Razão de aspecto de tela de 4:3 e suporte ao
aspecto 16:9; • Capacidade de projeção regulável mínima de 30” a uma distância de 1,3 m e de 240” a uma distância de 10 m; •
Projeção a partir das posições: Frontal, retroprojeção, preso ao teto; • Resolução nativa miníma XGA (1024 X 768), com suporte a
resoluções VGA, SVGA, SXGA, WXGA, UXGA; • Compatibilidade com padrões PAL-N/M e NTSC, dando suporte a resoluções HDTV
480i, 480p, 576p, 720p, 1080i; • Lâmpada com vida útil mínima de 4.000 horas no modo normal; • Intensidade de brilho de no
mínimo 3.000 ANSI Lumens; • Razão de contraste de no mínimo 8.000:1; • Capacidade de exibir imagens a partir de memória USB;
• Correção de imagens, com efeito trapézio (keystone), vertical de, no mínimo, ± 30 graus; • Conexões de entrada de vídeo e áudio:
VGA (Mini D-sub 15 pin), vídeo componente (ou com adaptador incluso), áudio (RCA), HDMI; • Conectividade Wireless integrada ou
com adaptador incluso; • Alto-falantes integrados com potência mínima de 1 W; • Entrada de voltagem entre 110-240 V com seleção
automática; • Deverá estar incluso com o equipamento controle remoto com as funcionalidades de: Liga/Desliga, seleção de entrada,
formato de projeção, volume de som e acesso ao menu; • Peso máximo de 5 Kg e dimensões aproximadas de 31 cm x 25 cm x 9 cm;
• Garantia de funcionalidade miníma de 12 (doze) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a lâmpada, ambos contra defeitos
de fabricação.

Total do Fornecedor: R$
286.000,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
286.000,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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