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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA                 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. IPIRANGA, 1544

Chiapetta - RS

Nr.:  10/2019 - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Licitatório:

Data do Processo:

30/2019

06/02/2019

30/2019

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.: 06/02/2019

-

Folha:  1/6 ANEXO I

 (As propostas serão abertas para julgamento às  09:30  horas do dia  21/02/2019).

CNPJ / CPF:

Cidade:

Validade da Proposta: .............................................................

.............................................................

.............

Condições de Pagamento:

Fax:

Telefone:

..........................................

..........................................

Item Código Unid Marca Oferecida Preço Unitário Preço Total

............................................................................

............................................................................

............................................................................

UN10303671                                                                                                       

Prazo Entrega/Exec.:

Inscrição Estadual:

Estado:

Especificação

Mocho (com encosto, regulagem de altura a gás, aço carbono).
(01-03-0367)

Preço Unit. Máximo

550,0000 1,000

Quantidade

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..........................................

...................................................................

...................................................................

UN10303682                                                                                                       Fotopolimerizador de resinas (tipo LED, sem fio, sem radiômetro).
(01-03-0368)

850,0000 1,000

UN10303693                                                                                                       Braçadeira para injeção (estrutura e apoio de braço aço inoxidável,
tipo pedestal altura regulável). (01-03-0369)

270,0000 1,000

UN170102354                                                                                                       Mesa de reunião (redonda de 1,20 D, de madeira/MDP/MDF/similar).
(17-01-0235)

500,0000 1,000

UN170102365                                                                                                       Tela de projeção (Deve estar em linha de produção pelo fabricante;
Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de
aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo
em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões;
Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para
atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir
superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar,
que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita
enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem
uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses).
(17-01-0236)

800,0000 1,000

UN170102376                                                                                                       Cadeiras (aço / ferro pintado, assento polipropileno). (17-01-0237) 90,0000 14,000
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UN10303707                                                                                                       Balde a pedal (polipropileno de 30 até 49 L). (01-03-0370) 120,0000 2,000

UN170102388                                                                                                       Mesa para computador (tipo madeira/MDP/MDF/similar, com suporte
para teclado, com suporte para CPU, contendo de 03 a 04 gavetas).
(17-01-0238)

540,0000 1,000

UN10303719                                                                                                       Bebedouro/purificador refrigerado (pressão coluna simples).
(01-03-0371)

760,0000 1,000

UN1701023910                                                                                                       Mesa para impressora (aço/ferro pintado, dimensão mínima de
50x40x70cm, tampo de madeira/MDP/MDF/similar).. (17-01-0239)

150,0000 2,000

UN1701023411                                                                                                       Computador portátil - notebook (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. (17-01-0234)

3.500,0000 2,000
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UN1701024012                                                                                                       Computador - Desktop-Básico (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 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. (17-01-0240)

3.400,0000 5,000

UN1701024113                                                                                                       Impressora Laser (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. (17-01-0241)

2.000,0000 2,000
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UN1701024214                                                                                                       No-Break - para Computador/Impressora (que esteja em linha de
produção pelo fabricante; 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).
(17-01-0242)

900,0000 4,000

UN103037215                                                                                                       Reanimador pulmonar manual pediátrico - AMBU (infantil, com
reservatório, material de confecção de silicone, com válvula
unidirecional). (01-03-0372)

300,0000 2,000

UN103037316                                                                                                       Reanimador pulmonar manual adulto - AMBU (com reservatório,
material de confecção de silicone, com válvula unidirecional).
(01-03-0373)

350,0000 2,000

UN103037417                                                                                                       Biombo (aço/ferro pintado, com rodízio, tamanho triplo). (01-03-0374) 420,0000 3,000

UN103037518                                                                                                       Negatoscópio (tipo lâmpada fluorescente/ 2 corpos). (01-03-0375) 700,0000 2,000

UN103037619                                                                                                       Oftalmoscópio (composição: 5 aberturas até 19 lentes). (01-03-0376) 900,0000 1,000

UN103037720                                                                                                       Lanterna clínica (tipo LED). (01-03-0377) 80,0000 3,000

UN103037821                                                                                                       Ventilador de teto/parede (composição/tipo: 3 ou 4 pás/parede).
(01-03-0378)

300,0000 3,000

UN103040322                                                                                                       Balde a pedal em polipropileno, capacidade min. 15L até 29L
(01-03-0403)

50,0000 1,000

UN103037923                                                                                                       Estetoscópio adulto (tipo duplo, aço inoxidável). (01-03-0379) 170,0000 5,000

UN103038024                                                                                                       Esfigmomanômetro obeso (braçadeira/fecho velcro, material de
confecção tecido em algodão). (01-03-0380)

200,0000 1,000
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UN103038125                                                                                                       Estetoscópio infantil (aço inoxidável, tipo duplo). (01-03-0381) 110,0000 1,000

UN103038226                                                                                                       Cilindro de gases medicinais (de alumínio, válvula, manômetro e
fluxômetro, capacidade mínima de 03 até 10 litros). (01-03-0382)

900,0000 1,000

UN103038327                                                                                                       Esfigmomanômetro adulto (tecido em algodão, braçadeira/fecho
velcro). (01-03-0383)

170,0000 8,000

UN103038428                                                                                                       Otoscópio simples (fibra óptica/halógena-xenon, 5 a 10 especulos
reutilizáveis). (01-03-0384)

550,0000 2,000

UN103038529                                                                                                       Geladeira/Refrigerador (capacidade de 300 a 349 L). (01-03-0385) 2.000,0000 1,000

UN103038630                                                                                                       Carro para material de limpeza (polipropileno, com bale espremedor,
kit c/ MOPs líquido e pó, placa sinaliz. e pá, com saco de vinil).
(01-03-0386)

900,0000 1,000

UN103038731                                                                                                       Suporte de soro (aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável).
(01-03-0387)

380,0000 2,000

UN103038832                                                                                                       Carro maca simples (com grades laterais, colchonete, aço inoxidável,
com suporte de soro). (01-03-0388)

2.500,0000 1,000

UN103038933                                                                                                       Cadeiras (aço/ferro pintado, com braços, assento estofado courvin).
(01-03-0389)

120,0000 2,000

UN103039034                                                                                                       Televisor (tipo LED, de 42" até 50", USB, HDMI, conversor digital).
(01-03-0390)

1.900,0000 2,000

UN103039135                                                                                                       Autoclave Horizontal de mesa (até 75 litros, aço inoxidável, digital,
capacidade acima de 46 litros, bomba de vácuo). (01-03-0391)

12.000,0000 1,000

UN103039236                                                                                                       Seladora (manual-pedal, grau cirúrgico). (01-03-0392) 1.100,0000 1,000

UN103039337                                                                                                       Laringoscópio infantil (3 lâminas aço inox e fibra óptica). (01-03-0393) 1.000,0000 1,000

UN103039438                                                                                                       Otoscópio simples (iluminação direta/halógena-xenon, 5 a 10
especulos reutilizáveis). (01-03-0394)

400,0000 1,000
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UN103039539                                                                                                       Oxímetro de pulso (portátil). (01-03-0395) 2.500,0000 1,000

UN103039640                                                                                                       DEA - Desfibrilador externo automático (até 250 choques, 1 eletrodo).
(01-03-0396)

7.000,0000 1,000

UN103039741                                                                                                       Ar condicionado de no mínimo 9.000 BTUs, tipo Split, quente e frio.
(01-03-0397)

2.400,0000 7,000

UN103039842                                                                                                       Mesa ginecológica (gabinete com portas e gaveta, aço inoxidável,
posição do leito móvel). (01-03-0398)

3.000,0000 1,000

UN103040043                                                                                                       Foco refletor ambulatorial (LED, haste flexível). (01-03-0400) 700,0000 2,000

UN103040144                                                                                                       Detector fetal (portátil, digital). (01-03-0401) 800,0000 1,000

UN103040245                                                                                                       Nebulizador portátil (tipo ultrassônico). (01-03-0402) 300,0000 1,000

-------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor
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