
Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG
18.188.219/0001-21

Processo: 0228/2015    Modalidade: Pregão eletrônico    Nº Modalidade: 106

Anexo Único do Contrato

Requisição: 0228/001 Unidade Requisitante: Secretaria Planejamento Gestão Estratégica

Dotações: 4.4.90.52.2.03.05.26.782.001.0032

Lote Especificação Quantidade Sub totalValor Unit.

Fornecedor: Vigência contratual: 

Protetor de pernas/motor fabricado de acordo com o modelo da motocicleta Honda NXR 160 Bros, 2015; 
Confeccionado em aço na cor preta.5 5 R$ 0,00R$ 0,00

Descritivo Técnico Sistema de sinalização visual composto por 2 mini sinalizadores com aro de acabamento 
na cor cromada, sincronizados face a face, sendo cada mini sinalizador composto por 3 Leds de alta 
potência (1W) na cor vermelho rubi dotado de lentes difusoras em Sistema de sinalização visual composto 
por 2 mini sinalizadores com aro de acabamento na cor cromada, conforme descrição completa no Anexo I 
do Edital6 5 R$ 0,00R$ 0,00

Lote Especificação Quantidade Sub totalValor Unit.

Fornecedor: Flash Ind. e Com. de Produtos e Sistemas Eletroeletronicos Ltda - EPP    CNPJ: 04.844.206/0001-59Vigência contratual: 04/09/2016

Sirene eletrônica de 100 w r.m.s para veículos especiais; com descrições minimas: Potência sonora de : 
122 db \ 126 db; Sistema de megafone com ajuste de ganho digital e display de sete segmentos; Frequência 
de 300 a 3000 hz; 6 sons de sirene (wail, yelp, hi-yelp, hi-lo, manual, horn); Sirene eletrônica de 100 w r.m.s 
para veículos especiais; Potência sonora de : 122 db \ 126 db; Sistema de megafone com ajuste de ganho 
digital e display de sete segmentos; Frequência de 300 a 3000 hz; 6 sons de sirene (wail, yelp, hi-yelp, hi-lo, 
manual, horn); Controle integrado para sinalização visual 6 funções; Sirene eletrônica de 100 w r.m.s para 
veículos especiais; Potência sonora de : 122 db \ 126 db; Sistema de megafone com ajuste de ganho digital 
e display de sete segmentos; Frequência de 300 a 3000 hz; 6 sons de sirene (wail, yelp, hi-yelp, hi-lo, 
manual, horn); Controle integrado para sinalização visual 6 funções; Entrada auxiliar para rádio transceptor; 
Monitoramento de bateria com desligamento automático;1 2 R$ 2.200,00R$ 1.100,00

Sinalizador linear em LEDs montado em perfil de alumínio de alta resistência mecânica, conforme descrição 
do Anexo I do Edital2 2 R$ 6.800,00R$ 3.400,00
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Requisição: 0228/001 Unidade Requisitante: Secretaria Planejamento Gestão Estratégica
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Lote Especificação Quantidade Sub totalValor Unit.

Fornecedor: Flash Ind. e Com. de Produtos e Sistemas Eletroeletronicos Ltda - EPP    CNPJ: 04.844.206/0001-59Vigência contratual: 04/09/2016

Sinalizador individual com LEDs, formato elíptico, montado em base nylon de alta resistência mecânica e 
cúpula em policarbonato com proteção UV; Composto por 90 LEDs vermelhos, categoria alto brilho, 
distribuídos equitativamente por toda a extensão do sinalizador; Sinalizador individual com LEDs, formato 
elíptico, montado em base nylon de alta resistência mecânica e cúpula em policarbonato com proteção UV; 
Composto por 90 LEDs vermelhos, categoria alto brilho, distribuídos equitativamente por toda a extensão do 
sinalizador; Sistema de controle comandado por microcontrolador digital capaz de gerar 2 seqüências de 
lampejos luminosos de altíssima frequência, com funções automáticas de pisca e giro; Sinalizador individual 
com LEDs, formato elíptico, montado em base nylon de alta resistência mecânica e cúpula em policarbonato 
com proteção UV; Composto por 90 LEDs vermelhos, categoria alto brilho, distribuídos equitativamente por 
toda a extensão do sinalizador; Sistema de controle comandado por microcontrolador digital capaz de gerar 
2 seqüências de lampejos luminosos de altíssima frequência, com funções automáticas de pisca e giro; 
Gerenciamento da corrente elétrica dos LEDs através de modulação por largura de pulso (PWM). Sinalizador 
individual com LEDs, formato elíptico, montado em base nylon de alta resistência mecânica e cúpula em 
policarbonato com proteção UV; Composto por 90 LEDs vermelhos, categoria alto brilho, distribuídos 
equitativamente por toda a extensão do sinalizador; Sistema de controle comandado por microcontrolador 
digital capaz de gerar 2 seqüências de lampejos luminosos de altíssima frequência, com funções 
automáticas de pisca e giro; Gerenciamento da corrente elétrica dos LEDs através de modulação por largura 
de pulso (PWM). Sistema de fixação com parafusos passantes; Acionamento tipo punho no guidão da 
motocicleta.3 5 R$ 2.800,00R$ 560,00

Sirene eletrônica digital 50W RMS com três sons de sirene; com as descrições mínimas: Corpo 
confeccionado em nylon com amplificador incorporado à unidade sonofletora; Potência sonora 110db; Peso 
inferior a 1,2 kg; Fixação no protetor de pernas; Sirene eletrônica digital 50W RMS com três sons de sirene; 
Corpo confeccionado em nylon com amplificador incorporado à unidade sonofletora; Potência sonora 110db; 
Peso inferior a 1,2 kg; Fixação no protetor de pernas; Consumo inferior a 1,5 A.4 5 R$ 3.900,00R$ 780,00

Bagageiro fabricado de acordo com o modelo da motocicleta Honda NXR 160 Bros 2015; Reforçado com 
mão francesa dos dois lados; Confeccionado em aço na cor preta.8 5 R$ 2.950,00R$ 590,00

Lote Especificação Quantidade Sub totalValor Unit.

Fornecedor: Magalhães Industria e Comercio Eireli - ME    CNPJ: 17.403.267/0001-22 Vigência contratual: 04/09/2016

Bauleto traseiro com capacidade mínima de 27 Litros; Confeccionado em plástico injetado na cor preta; 
Fechamento através de chave7 5 R$ 2.119,95R$ 423,99

Total da requisição R$ 20.769,95
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