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Item1 2,000Quantidade UN Unid Seladora, manual - pedal / grau Especificação ________Marca 1.500,0000Preço Unit. Máximo 3.000,0000Total Preço Máximocirúrgico. (99-02-7933)2 6,000 UN Ar condicionado capacidade 9.000 a 12. ________ 2.500,0000 15.000,0000000 btus, split, quente e frio (99-01-6603)3 2,000 UN Geladeira / Refrigerador, capacidade 250 ________ 1.450,0000 2.900,0000a 299 litros. (99-02-7934)4 2,000 UN Mesa de escritório, madeira/mdf/mdp/ ________ 360,0000 720,0000similar/dobrável, duas gavetas. (99-02-7935)5 1,000 UN Aquecedor portátil de ambiente, potência ________ 350,0000 350,00001500 à 2000 watts. (99-02-7936)6 5,000 UN Suporte de soro, aço inoxidável, tipo ________ 350,0000 1.750,0000pedestal. (99-02-7937)7 1,000 UN Tela de projeção, deve estar em linha de ________ 800,0000 800,0000produção 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 à riscos e corrosões, possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima. Deverá possuir superfício 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. (99-02-7938)8 1,000 UN Computador Portátil (Notebook), ________ 3.600,0000 3.600,0000especificação 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 8 (oito) gigabytes em 2 (dois) módulos idênticos de 4 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior,tela LCD  de 14 ou 15 



 Item Quantidade

ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA        CNPJ:Av. Vidal Ramos Júnior, 228C.E.P.:
Unid

10.433.103/0001-0788540-000 - Otacílio Costa - SC
 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃOEspecificação

Telefone:  3221-800
 ANEXO   II Marca Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  17/2019 - PR

Total Preço Máximo
20/201920/201928/08/201930/08/2019Folha:  2/5

polegadas widescreen, suportar resolução 1.600,900 pixels, teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive Ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2, mouse touchpad com 2 (dois) botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1.000 conector rj-45 fêmea e wifi padrão IEEE 802.11A/B/G/N, sistema operacional Windows 10 pro (64 bites), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 6 (seis) cédulas , fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 E 3.0, 1 (uma) HDMI ou display port e 1 (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 deve ser novo, sem uso reforma ou recondicionamento, garantia de no mínimo 12 meses. (99-02-7939)9 2,000 UN Projetor multimídia (datashow), deve ________ 3.200,0000 6.400,0000estar 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 1 (uma) VGA 01 (uma) HDMI, deve possuir entrada USB, luminosidade mínima 2.500 lumens, alto falante integrado no projetor com no mínimo 1W de potencia, 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 e pc), o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia mínima de 12 meses. (99-02-7942)10 1,000 UN Balde a pedal, polipropileno de 30 L a ________ 120,0000 120,000049 L. (99-02-7943)11 2,000 UN Ventilador de teto, 03 ou 4 pás/parede. ________ 300,0000 600,0000(99-02-7944)12 1,000 UN Arquivo, trilho telescópio, aço/ de 3 a ________ 500,0000 500,00004 gavetas. (99-02-7945)13 4,000 UN Cadeira, aço/ferro pintado, ________ 90,0000 360,0000polipropileno. (99-02-7946)
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14 1,000 UN Armário, altura de 1,80 à 2,10 cm, ________ 700,0000 700,0000largura 70 à 1,10 cm/04, aço, 40 kg. (99-02-7947)15 2,000 UN No-Break (para computador/impressora), ________ 900,0000 1.800,0000especificação mínima: 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 áudio visual, bateria interna selada, autonomia a plena carga no mínimo de 15 minutos considerando consumo de 240 wats, possuir no mínimo 6 tomadas de saída padrão brasileiro, o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia de 12 meses. (99-02-7948)16 3,000 UN Longarina, polipropileno, 3 lugares. (99- ________ 500,0000 1.500,000002-7949)17 1,000 UN Televisor, LED USB, FULL HD, entrada HDM, ________ 1.600,0000 1.600,0000 conversor digital, de 40 à 41. (99-02-7950)18 1,000 UN Bebedouro/purificador refrigerado, ________ 760,0000 760,0000pressão coluna simples. (99-02-7951)19 1,000 UN Impressora LASER, especificação mínima: ________ 2.000,0000 2.000,0000que esteja em linha de produção pelo fabricante, impressora LASER com padrão de cor monocromático, resolução mínima de 1200 x 1200 DPI, velocidade 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 de 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. (99-02-7953)20 1,000 UN Cadeira de rodas adulto, aço ou ferro, ________ 1.100,0000 1.100,0000pintado/escamoteável/removível/com elevação, apoio para braços/apoio para pés/elevação de pernas. (99-02-7954)21 2,000 UN Autoclave horizontal de mesa ( de 25 lts ________ 3.800,0000 7.600,0000à 75 lts), digital até 25 lts, aço inoxidável. (99-02-7955)22 2,000 UN Braçadeira para injeção, aço inoxidável, ________ 270,0000 540,0000



 Item Quantidade

ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA        CNPJ:Av. Vidal Ramos Júnior, 228C.E.P.:
Unid

10.433.103/0001-0788540-000 - Otacílio Costa - SC
 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃOEspecificação

Telefone:  3221-800
 ANEXO   II Marca Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  17/2019 - PR

Total Preço Máximo
20/201920/201928/08/201930/08/2019Folha:  4/5

pedestal altura regulável. (99-02-7956)23 3,000 UN Lanterna clínica, tipo LED. (99-02-7957) ________ 80,0000 240,000024 1,000 UN Mesa ginecológica móvel, madeira com ________ 2.200,0000 2.200,0000gabinete, gabinete com portas e gavetas. (99-02-7958)25 5,000 UN Escada com 2 degraus material de ________ 300,0000 1.500,0000confecção aço inoxidável (99-01-6577)26 2,000 UN Detector Fetal, portátil, digital. (99- ________ 900,0000 1.800,000001-3124)27 2,000 UN Nebulizador Portátil, ultrassônico, 01 ________ 250,0000 500,0000saída simultânea. (99-01-3128)28 4,000 UN Computador (Desktop-Básico), ________ 3.500,0000 14.000,0000especificação 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 gigabytes, memória RAM de 8 gigabytes, em 2 (doi) módulos idênticos de 4 (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 MICROATX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes,  possuir pelo menos 1 (um) slot PCI-EXPRESS 2,0 X 16 ou superior, possuir sistema detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete, o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 gigabytes de memória, possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT  ou DVI, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom, teclado USB, ABNT 2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 (dois) botões, scroll (com fio), monitor de LED 19 (widescreen16:9), interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEE 802.11b/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 
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gradações neutras das cores brancas, pretas ou cinzas, e manter o mesmo padrão de cor, todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia de 12 meses. (99-02-7959)29 1,000 UN Mesa de reunião redonda de 1,20 D, ________ 500,0000 500,0000madeira/mdf/mdp/similar. (99-02-7960)30 5,000 UN Otoscópio simples, fibra óptica/halógena- ________ 550,0000 2.750,0000xenon com 5 a 10 espéculos reutilizáveis. (99-02-7961)31 1,000 UN Cadeira para obeso, com braços, rodízios, ________ 670,0000 670,0000 estofado courvin, aço/ferro pintado. (99-02-7962)32 3,000 UN Aparelho de som USB, CD/MP3. (99-02-7963) ________ 250,0000 750,000033 3,000 UN Oxímetro de pulso, potátil (de mão), ________ 2.500,0000 7.500,0000sensor de sp02 01. (99-02-7964)34 1,000 UN Aspirador de secreções elétrico móvel, ________ 8.000,0000 8.000,0000com suporte de rodízios, válvula de segurança, frasco termoplástico/vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 Ipm. (99-02-7965)35 4,000 UN Balança digital portátil, aço carbono. ________ 1.490,0000 5.960,0000(99-02-7966) (Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 100.070,0000


