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Unidade Demandante: Divisão de Almoxarifado
Responsável pelo Planejamento: Luzândio Brito dos Santos - matrícula n. 185439;
Gestor do contrato: Alecsandre Alves Oliveira - matrícula n. 358309; Substituto - Luzândio Brito dos Santos.
1. Necessidade da contratação: Trata - se da necessidade de aquisição de campainha sem fio para suprir a demanda do Poder Judiciário no exercício de
2021, nos gabinetes e demais localidades, visando uma maior comodidade e rapidez no atendimento.
1.1. O produto está incluso no plano de contratação para o exercício de 2021, SEI n. 21.0.000002228-1 , evento n. 3540409, engloba no item -88.

2. Objeto e quantitativo a ser contratado:
Aquisição de forma imediata para atender as necessidades deste Poder Judiciário:
ITEM DESCRIÇÃO

UNIDADE DE MEDIDA

QTD

Campainha sem fio, cor preta - Bivolt, com proteção contra água e respingos, faixa
audível de 100 mts e distancia de funcionamento de até 100 mts, escala de volume 4 níveis, 25-110
DB, frequência de transmissão 433,92 MHZ +- 280 KHZ. Fonte de alimentação 85-265 V - Bivolt,
fixação por tomada, Fácil instalação, medidas do aparelho, aproximadamente 8,1 x 2,5, controle
3,5 x7,9 x 7,0 profundidade, contando com o plug da tomada. Foto ilustrativa abaixo.
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50

Foto ilustrativa.

3. Informações sobre a existência de aquisição anterior: Não há o produto em estoque.
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