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Objetivo:
Aquisição de equipamentos para utilização junto a UBS, conforme Proposta
Nº 12014.000000/1180-03 e Proposta N°12014.000000/1180-02.
Esta licitação será avaliada pelo menor preço

Unitário

______________________________
Departamento de Compras
______________________________
Prefeito Municipal
Egidio Moreto
---------------------------------------------------------------------------------------------------Item Código
Quantidade Un. Especificação
---------------------------------------------------------------------------------------------------1
9414
5,0000 UN Estétoscópio Adulto
Auscultador dupolo em aço inoxidavel
2 15698
1,0000 UN Amalgamador Odontológico Capsular
modo de operação digital, capsular.
3 12600
8,0000 UN Ar Condicionado quente/frio 9.000 Btus
minimo 12.000 btus
4 15728
2,0000 UN Esfigmomanômetro adulto
confecionado em tecido de algodão, braçadeira/fecho em velcro.
5 15693
1,0000 UN Compressor Odontológico
Isento de óleo, capacidade do resrvatório de 30 a 39L/1 potência 5HP e
Consumo de 6 a 7 pés.
6 15701
4,0000 UN Cadeira
confecionada em aço/ferro pintado, acento/encosto polipropileno.
7 17517
1,0000 UN Armário vitrine
Confecionado em aço/ferro pintado, laterais de vidro, com duas portas,
com no mínimo 0,65 m. x 0,40m x 1,65 m.
8 17518
3,0000 UN Mesa de Escritório
Confeccionada em madeira ou 100% MDF, duas gavetas.
9 14647
2,0000 UN Forno Micro-ondas
Branco / no mínimo 30 litros
/ 03 níveis de potência/ no mínimo
820 Watt /
Voltagem: 220 V / Itens inclusos: 01 micro-ondas, 01
prato giratório, 01 suporte metálico e manual. / funções:
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descongelamento, grill, receitas pré-programadas
1,0000 UN Mesa para refeitorio
Com seis encostos, fixa.com medidas de 1,80x 1,40m.
4,0000 UN Nobreak
no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real
mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente
alternada) com comutação automática; tensão de saída
110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes
audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga
mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo
06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12
meses.
2,0000 UN Poltrona Hospitalar
confecção armação baixa em aço ferro pintado, estofado em courvin,
capacidade de 120 kg, reclinação com cionamento manual, descanso para
os pés integrado.
1,0000 UN Balde a pedal/ Lixeira
Confeccionado em polipropileno de no minimo 49 litros.
1,0000 UN Mesa reunião redonda
Medindo 1,20 em madeira ou 100% MDF
2,0000 UN Micro Computador
Computador ( desktop-básico com câmera Web), Especificação mínima: que
esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com
processador no mínimo Intel
core i3 ou AMD a10 ou similar ; possuir 1 (um) disco rígido de 500
gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois)
módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4
2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual
CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou
MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados
no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões
existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16
ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com
acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo
integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir
suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou superior,
suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saída de
vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display
PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom;
teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse
USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas
(widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI
padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64
bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração
exigida no item; deverá acompanhar 1 (uma) webcam com suporte a HD
(720p); gabinete e periféricos deverão funcionar na
vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete,
teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras
das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor;
todos os componentes do produto deverão ser novos, sem
uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.
2,0000 UN Mesa p/ computador
Em Madeira ou MDF 100%, suporte para impressora, suporte para teclado,
suporte para CPU e com duas gavetas.
2,0000 UN Aquecedor Portátil 220V
para ambiente com potencia minima 2000 Watts
2,0000 UN Ventilador
de teto com composição de 04 pés.
2,0000 UN Roteador
Deve estar em linha de produção pelo fabricante; - Deverá ser novo,
sem uso, reforma ou recondicionamento; - Deverá suportar
taxa de transferência de no mínimo 300 (trezentos) Mbps e suportar no
mínimo os seguintes padrões: IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 04 (quatro) portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 01 (uma) porta WAN que suporte de endereço
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IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. - Mínimo 01 (uma) porta
padrão USB 2.0. - Deverá suportar no mínimo os padrões
de criptografia WPA e WEP. - Possuir sistema de segurança de duplo
firewall (SPI e NAT). - Mínimo de 02 (duas) antenas
desmontáveis de 03 dBi tipo bipolar. - Potência mínima de saída de 17
dBm. - Suportar DMZ. - Deverá suportar filtro de endereços
de MAC e IP. - Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. - Garantia de
12 meses;
2,0000 UN ESTABILIZADOR
Estabilizador de tensão/ módulo isolador(para computador), Equipamento
deve estar em linha de produção pelo fabricante, sem uso, reforma ou
recondicionamento; Mínimo de 04 tomadas de
saída padrão novo ABNT NBR:14136; Led colorido no painel frontal,
indica as condições de funcionamento da rede elétrica
(normal, alta crítica e baixa crítica); Porta fusível externo com
unidade reserva ou dispositivo com tecnologia superior; Chave
liga/desliga embutida, evita o acionamento ou desacionamento
acidental; Chave seletora de tensão; Potência 1 KVA; Modelo bivolt
automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa
115V~. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica
e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes
instáveis ou com geradores de energia elétrica. Autoteste ao ser
ligado, o estabilizador testa os circuitos internos garantindo assim o
seu funcionamento ideal. Proteções contra: Curto-circuito,
surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica
com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento
com desligamento e rearme automático e sobrecarga com desligamento
automático.
1,0000 UN Projetor Multimidia ( datashow)
Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir
tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores;
Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve
possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e
01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500
lumens; Alto-falante integrado no projetor com o
mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V;
Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA;
Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive
direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá
ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12
meses.
4,0000 UN Nebulizador Portatil
Ultrassônico, número de saídas simultâneas 01.
2,0000 UN Grupo Gerador Portátil ( até 7 KVA)
Com potencia minima de 7 KVA/Diesel
2,0000 UN Geladeira/Refrigerador
com capacidade de no minimo 299 litros.
3,0000 UN Micro Computador completo
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante;
computador desktop com processador no mínimo Intel
core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500
gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois)
módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4
2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual
CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou
MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados
no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões
existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16
ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com
acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo
integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir
suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior,
suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de
vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI,
display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD,
DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e
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mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19
polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000
e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro
(64 bits); fonte compatível e que suporte toda a
configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar
na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados
(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras
das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo
padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem
uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12
meses.
1,0000 UN Impressora laser (comum)
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante;
impressora laser com padrão de cor monocromático;
resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por
minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício;
capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas;
interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede
10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso
automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento garantia de 12 meses.
2,0000 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (copiadora, scanner e fax)
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo
fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor
monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax);
memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI;
resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x
600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco;
capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax
33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e
WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático; o produto deverá ser
novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia
mínima de 12 meses.
2,0000 UN Notebook
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo
fabricante; computador portátil (notebook) com processador no
mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500
GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade
combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08
(oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04
(quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior;
tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar
resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os
caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas
posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões
integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de
rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea
e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional
Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion
com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática
compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI
ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão;
webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo
acolchoada para transporte e acondicionamento do
equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento; garantia de 12 meses.
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