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 ANEXO I

 (As propostas serão abertas para julgamento às  09:00  horas do dia  10/03/2020).

CNPJ / CPF:

Cidade:

Validade da Proposta:

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

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

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

Condições de Pagamento:

Fax:

Telefone:

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

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

Item Código Unid Marca Oferecida Preço Unitário Preço Total

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

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

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

UN170102401                                                                                                       

Prazo Entrega/Exec.:

Inscrição Estadual:

Estado:

Especificação

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

Preço Unit. Máximo

3.213,9000 3,000

Quantidade
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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)

UN170102422                                                                                                       

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)

678,7300 3,000

UN170102413                                                                                                       

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)

2.017,8800 3,000

UN170104594                                                                                                       

Switch avançado com gerenciamento inteligente Gigabit de 24 portas

com 4 portas de GbE SFP; Portas: 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com

negociação automática; 4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta um máximo

de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas

SFP 1000BASE-X, ou uma combinação; Memória e processador:

MIPS a 500 MHz; 32 MB de flash; Tamanho do buffer de pacotes: 4,1

Mb; SDRAM de 128 MB; Latência: Latência de 100 Mb: menor 5 ?s;

Latência de 1000 Mb: menor 5 ?s; Capacidade de produção: Até 41,7

Mpps; Capacidade de routing/switching: 56 Gbps; Características de

gestão: IMC - Centro de gerenciamento inteligente; Interface de linha

de comando limitada; Navegador Web; SNMP Manager; IEEE 802.3

Ethernet MIB; Acompanha: 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem

em rack e 01 Cabo do console. Garantia de 12 meses. Deve

estar em linha de produção pelo fabricante. (17-01-0459)

1.599,9500 1,000
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UN10304565                                                                                                       

Mesa em aço carbono pintado/aço inox com capacidade mínima de

150kg com estrutura de 01 a 02 gavetas. (01-03-0456)

1.600,0000 3,000

UN10304576                                                                                                       

Armário com capacidade mínima da prateleira de 40 kg em aço inóx

com as seguintes dimensões, com 02 portas, altura de 100 a 210 cm x

largura de 70 a 110 cm/03 ou 04. (01-03-0457)

660,0000 1,000

UN10302867                                                                                                       

Escada dois degraus em aço.

Dois degraus em chapa com base

antiderrapante; Pés com ponteiras de

borracha; Dimensões aproximadas:

0,35 x 0,36 x 0,45 cm (L x A x C). (01-03-0286)

259,2500 2,000

UN10303748                                                                                                       

Biombo (aço/ferro pintado, com rodízio, tamanho triplo). (01-03-0374)

592,6600 3,000

UN10304589                                                                                                       

Carro maca simples em aço inoxidável movimentos: movimento de

cabeça acionado por cremalheira. Grades laterais: construídas em

tubos 22,22x1,2mm de aço carbono pintado, com movimentos

escamoteáveis (tombar). Para-choque: em pvc em toda volta.

Rodízios: 4 rodas de 5 polegadas com garfo zincado, sendo duas com

freios dispostas e acionadas diagonalmente. Suporte para soro: em

aço inox, de 9,50mm de espessura com 2 ganchos. Acabamento:

pintura eletrostática a pó, com tratamento antiferruginoso e secagem

em estufa, para alta resistência mecânica. Dimensões: 190 x 60 x 80

cm (c x l x a). Capacidade de carga: 150kg. (01-03-0458)

2.443,1300 2,000

UN103037210                                                                                                       

Reanimador pulmonar manual pediátrico - AMBU (infantil, com

reservatório, material de confecção de silicone, com válvula

unidirecional). (01-03-0372)

261,8700 1,000

UN103037311                                                                                                       

Reanimador pulmonar manual adulto - AMBU (com reservatório,

material de confecção de silicone, com válvula unidirecional).

(01-03-0373)

271,7500 1,000

UN103040212                                                                                                       

Nebulizador portátil (tipo ultrassônico). (01-03-0402)

173,0000 2,000

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............


