
EQUIPAMENTOS E MATE R PERMANENTES PARA O HOSPIT

EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES

ARMÁRIOS Altura de 180 a 210 crn X largura de 70 a 110 cm/ 04 prateleiras, confeccionado em aço,

com capacidade mÍnima da prateleira 40kg

ARQUIVOS - Deslizamento da gaveta com trilho telescópico, confeccionado em aço, de 03 a 04 gavetas

AL MUNICIPAT DE ITAITUBA

ITEM QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOÍAL

/00,00 9.100,001

)
l3 s00,00

760,00

6.500,00

3.800,003 BEBEDoURo/puRtFtcADoR REFRTGERADo - Tipo pressão coluna simples.

4 CADEIRA - Confeccionado em aço e feÍro pintado, não possui rodÍzio, não ossui braços, não possui

regulagem de altura, assento e encoslo de polipropileno.

S CARRO PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS (DIVERSOS)-Tipo fechado, confeccionado em aço inox, com

altura de 90cn1 a 110cmx largura de socmxco mprimento de 50 a 70cm
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90,00 1.3s0,00

3.500,00 42.000.00
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, cOMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) .euc estela cm Lnhr de produção pelo Íabricantej computador
desktop com processadpr no mínimo lntel core i3 ou AMD a 10 ou similar; possuir 1(um) disco rígido de
500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytos, em 2 (dois) módulos idêntocos de 04 (quatro)
gigabltes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, opetando em modalidade dual CHANNEL; a
placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos
e divulgados no sítio www.formactors. org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo
menos 01 (um) slot PCI - EXPRESS 2.0 x 16 ou superior; possuir sistema de etecção de intrusão de
chassis, conr acionador instalado no gabinete; o adaptador de vÍdeo integrado deverá ser no minamo de
01 (um)gigabyte de memoria, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1ou superior suportaÍ
monjtor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saÍdas dc vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digitaldo
tipo HDMI, display PoRT ou DVr; unidade combinada de gravação de disco ótico cD, DVD rom; teclado
usB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usB,800 Dpr 2 botões, scroll (com fio); moniror de led 19
polegadas (widescreen 16:9); interfaces d e rede j.o/1.o0/L000e wtFI padrão lE EE 802.11 b/g/n; sistema
operacional windows 10 pro (64 bits); Íonte compativel e que suporte toda a configuração exigida no
item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontar; todos os equipamentos
ofcrtados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca,
prcta e cinza, c manter o nresmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos,
em uso, reforma ou recondicionam ento; garantia de 12meses.

coMPUTADOR SERVtOOR (APENAS SERVTDOR BÁStCO DE ENTRADA) - Que esteja em tinha de produção
pelo fabricante; computador servidor com processador no minimo lntelXEON e3 ou AMD OpTERON ou
similar; memória RAM 16 GB ddr4 ECC 2133 MHZ (2 módulos de 8gb); disco rigido: 2x1ÍB7200rpm SATA
3 confurado em RAID 1; unidade combinada de gravação de disco ótico cD, DVD rom, conexão SATA,
sem monitor, Sabinete, torre, teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive o
ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2 com fio e mouse ópitico usB, g00oDpr, 2
botões mais scroll - com fio; interfaces de rede 2x redc10/100/1000 (integrada); interfaces de video
intcgrada a cPU com 16 mb; íontc compativer c quc suporte torla a configuração exigida no item;
sistema operacíonalwindows server 2012 12 standard (64 bits) ou superior; todos os componentes do
produto deverão ser novos, scm uso, rcforma ou rccondicionamento; garantia de 36 meses.

7 3.500,00 24.500,00

7

I i9.000,00 19.000,00
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MESA DE REUNIÃO - Tipo redonda de 1,20, confeccionada de madeira/M Dp/M DÍ:/sim ilar
MESA PARA COMPUTADOR - Possui basc dc madeira/MDP, MDF/similar, com suportc para impressora,
possui suportc para tcclado, possui suporte para CPU, possui de 01 a 02 gavetas.

MESA PARA IMPRESSORA - tstrutura dc i:ço/ferro pintado, dimcnsões minjmas de 50x40x70cm, com
tampo de made ira/M D p/MDF/similar.

NO BREAK - Que esteja em linha de produção pelo fabricante; no break com potência nominal de 3,2

kva; tensão entrdda 1L5/127/220 volts (cm corrente altcrnada) com comutação automática; tensão de
saída 11/115 ou 220 vlts (a ser defenida pelo solicitante); possuir no munimo 06 tomada de saída
padrão brasileiro; alarmes audiovisual; interface rs232 e ubs; gerenciamento de sofware (proprietário)
alarme audiovisual; forma de onda senoidal pura; autonomia a plena carga mínima 15 minutos; o
produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiciona mento; garantia de 12 meses.

POLTRONA HOSPITALAR - Confecção de armação baixa, em aço/ferro pintado, possui assento e encosto
estofado courvin, com capacidade de até 120kg, reclinação acionamento manual, com descanço para pes

integrado.

3 3.300,00

s00,00

360,00

500,00

500,00

150,00

9.900,00

5.000,00

1.800,00

500,00

4.500,00

750,00

t0

5

1

9

5

)

-l

s.700,00 11.400,00

1.000,00 5.000,00

(

IMPRESSORA L/\SER MULTIFUNCIONAI, Que esteia em linha de produção pelo fabricante; impressora
com tecnologia Laser ou Led; padrão de cormonocromático; tipo multifuncional (impÍime, copia,
digitaliza, fax); rnemória 128M8; resolução de impressão 600X600 DPI; resolução de digitalização
1200X1200 DPI; rcsolução de cópia 600X600; velocidade de imprcssão 3O PPM preto e branco;
capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mcnsal 30.000 páginas; fax 33.6 kbps opcional; interfaces USB,

rede ethernet 10/100 e Wltl802.1,lb/gln; frebte e verso automático; o produto deverá ser novo, sem

uso, reforma ou recondiciona mento; garantia mínima de 12 meses.

LONGARINA - Possui encosto e assento em polipropileno, com 03 lugares.

MESA DE ESCRITóRlO - Confeccionado em madeira/M DF/simular/dobrável, possui 02 Bavetas,
composição sim ples.
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PROJEToR MUl,TlMí0tA (DAIASHOW) Deve eslar em linha dc produção pelo fabricante, deve possuir

tecnologia LCD com matriz ativa ÍFT com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024X768 e

.. compatibilidade 16:9; deve possuir intêrfaces de comunicação. sendo 01(uma)VGA e 01 (uma) HDMI;

deve possuir entrada USB; luminosidade minima de 2500 lumcns; alto - falante integrado no projetor

com o minimo de 1w de potencia;alimentação automática 100.120v, 220-24Ov; controle remoto lR,

cabo de alimentação, cabo VGA; manual do usuário; suporta apresentaçõcs a partir de um pen-drive

direto no projetor ( sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou

recondiciona mento; garantia mínima dc 12 meses.

RACK DE SERVIDOR - que esteja ern linha de produção pelo íabricante; seja do tipo padrão 19 polegadas

X44U; Estrutura cm aço; gabinete fechado de piso com pés rcguláveis, com fechamento laterais

removíveis, conr fcchadura, possuir ventilador; deverá acompanhar 20 conjuntos dc paraÍuso e porcas

gaiolas, duas rcguas de alimentação corn no minimo 6 tomadas; garantia mínima de 12 rneses.

TELA DE PROJEÇÃO - Deve estar em linha de produção pclo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil
manual; área visual dc aproxidamente 1,80X1,80 m (+ ou - 10%); deverá possuir estojo em alumínio com

pintuía eletlostática resistente a ris(os c corrosõcs; possuir posle central com resistência e sustência e

sustcntação suficicnte para atendor a cspecificação dc tcla citada acima; deverá possuir superficie de

pro.icção do tipo mattc whitc (branco opaco) ou similar, quc permita ganho de brilho; possuir bordas

pretas que pcrmita cnquadramcírto da irnagem; o cquipamento deverá ser vovo, sem uso, reforma ou

recond icionamento; garantia minima de 12 meses.

TELEVISOR - Tipo LtD, com porta USB, possui Full HD, possui conversosr digitalcom tela de 32" até 41",

não possui suporte e com entrada HDMI.

ITENS

3.200,00 3.200,00

1.s00,00 3.000,00

800,00 800,00

1.600,00 3.200,00

VATOR GERAL 2OO.OOO,OO
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0t;08/20Í B Fundo Nacional de Saúde - I/inistério da Saúde - Governo Federal

MINISTERIO
DA SAUDE

PROPOSTA DE AQUISIçÃO OE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
No, DA PROPOSTA: 11291.166000/ 118O-O1

IOENTIFICAçÃO DO FUNDO DE SAÚDE

CP'
11.291.166/0001-20

NO}{E DO FUNDO DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA

Tipo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDÊ

EA
14UNICIPAL

Endêreço Complêto
SAGRADO CORACAO DE JESUS
BOA ESPERANCA

UF Hunicipio
ITAITUBA

CEP
68.182-201

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA

Recurso de Emenda Pârtamentar
ds_ObJEtOIAQUISIçÃO DE EQUIPAMENTO E

32600004 - R$ 200.000,00 - losE PRIANTE
ITlATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE AIENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE

assrsrroa(s)DADOS S) UNIDADE s

HOSPITÂL GERALÍipo Unidade:
2331094CNES:05.138.730/0001-77CN PJ:

AV IOSE RIBEIRo DOS ANJoS - BOA ESPERANCA, CEP:68181220Endereço:

OBJETO DA PROPOSTA

çAo EDA SAt'4 DU ED TE N sE ECIA ZALITEEN URA IN D E EDÍN,lA R LIA EP f4R AN ÇAOED U PI EAt4 TON EIU IS EQa

JUSTIFICATIVA DÂ PROPOSTA
2331098CNES:HOSPIÍAL N,IUNICIPAL DE ITAITUBAU NIDADE ASSISTIDA:

EQU IPAMENTOS/MAÍERIAL PERMANENTE

NIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL HUNICIPÂL DE TTATTUBAU

valor total (Rl)Valor unitário (R$)QtdNome do Equipamento
1.500,00500,003Mesa para Computâdor

EspêciÍicação
MADEIRA/ I\,IDP/ [4DF/ SII4ILARBASE
possur

SUPORTE PARA IIYPRESSORA

I'4ADÊIRA/ MDP/ MDF/ SIN1ILARMAÍERIAL DÉ CONFECÇAO

POSSUiSUPORTE PARA TECLADO
POSSUISUPORTE PARA CPU

DE 01 A02GAVEIAS
Espêcificação Técnica

valor total (Rl)valo. unitário (R$)Qtd.Nome do Eqúipamento
7.000,003.500,00)Computador (DesktoP-Básico)

EspecificaCaracterística Física
NAOESPECIFICAR

Éspêcificação Técnica

meses

ATX

facto

otõ

fe

',1te0essa on m n mdor kes com roccom tadbfa nca te 0p ph éa od e peu stee a eec caíi rr n p aa psE qp Çã 02 d sto b eom RÂM3 ed 08 I ytese 00 b e5CO d dom II yto55UDt1 1 o 5.,) tm a gco 3 U 0 p
mTN dê d dea d arl r ra d eo3 1.43 ZH sf4d 2 p pecd DS t1RA d.o ba aa d pollent dco5 c4e I s ytesod o5 d q

L] ad 5stae be ec dos dnfoco e roes sBTX padTB oX N,IU ROCM R xTC otet Ll rarl c d e ô Uz rqcaANH EN L p oc
E PRX SSE 02 1 6ot PC0os L]L]ss ílo neTOd exes 5 testens o efic e p0o5í5 o pano ti fot qrg rqa

da a dor de íd oead n o b nete odor nsta ptn rU sa ed a s s co Id det à do erl s5 s temaU cç5U pope
IJ5DFT R CTXE 01 1rte a [4 ROSO pcme c r1 SUSUà d poeU posn mo d 10 !l q bvtrad c laeve snteq
H [.4ta d Dma d poosn 0dosen ode rgs da desn 2 d 5a p

LI nr m 00tor s e d do 5S5 ô o poortUP e01 tec7 lab 2ââtec d U BrrDVDco i1 Dcde d dL] d deà bicom á I ÇãRPO T Dd 5 ap
00 001 1 00nte éa 5 rededeesd cTe 1n 96LE 1D e dasIom to dmco po gascrolb2 ES0 D0 PIB5m Uuse

torte d aom e u 5e Jon e C46 itsb pat q po0o a wsdosi me ra cr ia pste03 l-2. n peF1 rãd EE E h/9/e p
<) o5L] a e o rtantos7 nta dto o 5oTA rtve cê o U eq pEVõ e fuão onci nanetebr rirLfe cosda on tem pencc U ex ÇI çao q

5mme oza me tean oTAb can 0reta cu inn tr sa sda rescoda e ped anVCto I açôe0d m se me possunetebi c ae9a a a d 21an c o a nme toarnl recoll o d srefosem son o\r sd rãn d rod Uto o5d so o pda âo ed cor pp

Nomê do EquiPamento Qt(. Valor unitário (R$)

http:/^/vww.fns2.saude.gov bÍ/,latweb/equipamento/eqp-imprimirjava asp?proce§so='1'1291'166000118001

valor total (RS)

---.1----

NôM': IHOSPIÍAL MUNICIPAL OE ITAITUBA
tt

Ambientê: Sala de Reunião

Característica Fisica





9.900,003 3,300,00Impressora Laser 14ultifuncional (copradora, scanner e fax)

EspeciÍicaçãoCarâcterística Física
NAOESPECIFICAR

Espêcifica o Íécnica

Especificação mínima: que
monocromático; tipo multif
resolução de digitalização 1

capacidade da bandeja 150
wlFI 802-11 b/g/n ; frente

esteja em linha de produção pelo fabricante; impressoía com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor
unci;nal (imprime, copia, digitaliza, rax); memóriâ 128 lvlB; resolução de impressão 600 x 600 DPI;

2oo x 12b0 DPI; iesoiução ãe cópia 600 x 600; vêlocidade de impressão 30 PPM preto e branco;
páqinas; ciclo mensal 3b.oO0 páginês; fax 33.6kbps opcional; inteíaces USB, rede ethernet 10/100 e

á vÉrso àutomático; o produto dãverá ser novo, sem uso, reforma ou rêcondicionamento; garantia

mínima de 12 rneses,
Valor total (Rl)valor unitário (Rl)Qtd.Nomê do Equipam€nto

5.00 0,001.000,005Poltrona Hospitalar
EspecificaçãoCàràcterística Fí5ica

AÇO / FERRO PINIADOr'4Arenrer ot cot"lrrcÇÃo ARMAçÃO BAIXA

ESTOFADO COURVINASSENTO/ ENCOSTO
ATE 120 KGCAPACIDADE
ACIONAMENTO I\,IANUALRECLINAçÃO
INTEGRADODESCANSO PARA OS PES

Especificação Técnica

valor total (RS)valor unitário (R$)QtdNome do Equipamênto
9 00,0090,0010Cadeira

EspeciÍicaçãoCaracterísticâ Fisica
AçO / FERRO PINTADOi4ATERIAL DE CONFECÇAO

NAO POSSUIRODIZIOS
NÃO POSSUIBRAÇOS
NÃO POSSUlREGULAGEI4 DE ALTURA

POLIPROPILENOASSENTO/ ÉNCOSÍO

ificação TécnicaE5pec

valor total (Rs)valor unitário (R+)Qtd.Nome do Equi mento
3.20 o, oo3.200,00LProjetoÍ f4Lrltimídia (Datashow)

Especificaçâocaracteristica Física
NAOESPECIFICAR

Especificôção Íécnica

fa

fo

th d coe TesTFI c 1 oes6i com atri a t atecI n o a LCDeved 05 sca te srod el o brih Ist a cm n ec ução ?DE p
emau GAond 10ed o U n ca sê ( )e SU ten aesrfaDev Çaoda ed pos1 6B1 come n btrn am atT dê Iê 2 p0eR I5.) ãç co mn n Iad no ro oetoAt ê tem p ,]lr eo 52 0 ! en0 tegL nos d edutr SUadDev s UDH Il'1m10 p0s)(

tan ac Gtrobô ed rreaI R çaonCo tro reme ot22 20- OV10- OV2oLlt arÍ1 t ac 01A1 em tâe acmo êd 1 ed çam pot
nto evd rao a eosem soU edri d e to eto ) eq prrti ed m d e ( pcrese ta projaêrt pea ções paM I d 5J J p p

Íl esa t a m da Le 2c i a oent aGr a recoU dsos a

vâlor total (R3)Valor unitário (Rl)QtdNome do Equipamênto
500,00500,001Mesa dê Reunião

Especificaçáocaracterística Fisica
REDONDA DE 1,20 DTIPO
MADÉIRA/ IYDP/ It,!DFl SII4ILARMATERIAL DE CONFECçÃO

Especificação Técnica

Valor total RS)valor unitário (R$)Qtd.Nomê do EquiPamento
800,00800,001Tela de Proteção

Es aoCaracterística Fí5ica

ESPECIFICAR
Espêciflcação Técnica

NAO

meses

oj
frci

1 0Ix aad teme nsu deen!l I prort ret tira m aeT a TO mcobfa car! ten p eçaolhn d e urodDe resta em pelp ção §s IUI tescoSr1 corros oesca res nste te pm nL eta et státrom a rn 0i cora SS estr o pD01+ poE1 0 )(
c deo55u sf etÍid ca a eDev áIif c te a tac p ptea dn aer e5 ec5o ente ía caçanc ssU te pntra II e pa

SLce taçã
tase ri ho LI ordb as q pe5Sta h d b prets a ll poiteh b nra oc0 co q pe Çat o a ett )o 0 ( pad pro_lp eç

1e 2af trn rÍ1a dad roc m ntoTE rnr oà rec ofir vo se nl soen tom eved aIotnl pêda a nt d eqn a9q

Valor unitário (R$) Vôlor total (R$)
Ambiente: Depós ito de Mãterial de LimPeza

NoÍne do Equi mento
3 5.000,003.500,00r0Carro para Íransporte de lvlateriats (diversos)

EspêciÍicaçãocaracteristica Física
FECHADO/ EM AçO INOV ALTURA DE gOCM A lTOCM X
IÁRGURA DE 5OCN4 X COMPRIMENTO DE 50 A 7OCI4TIPO/IYATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE OU DIMENSÕES

TécricôÉs

06i'08/2018 Fundo Nacional de Saúde - lúinisténo da Saúde - Govêrno Federal

hüpi//ww\,y.fns2.saude govbrtfafweb/equipamenlo/eqp-impímirJava asp?processo= 11291166000118001 2lE

m

Qtd.



Valor total (R$)Qtd. vâlor unitário (R$)

3.5 00,005 700,00
Nome do Equipamento
Armário

Especificaçãoçaracterísticã Física
ALTURÂ DE 180 A 210 CM X LARGURA DÊ 70 A 110 CM,/
o4DIMENSÕES/ PRATELEIRAS

AÇOIUATERIAL DE CONFECÇAO

40 KgCAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRÂ

Especificação Técnica

Ambiente: Área para Armàzenagêm ê contrôle
valor total (R$)qtd valor unitário (R$)Nome do Equipamênto

150,00 150,001l'1esa para Impressora

EspeciÍicôçãoCaracteristica Física
AçO / FERRO PINIADOESTRUTURA

MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CI4DIT4ENSOÉS MINI14AS

I\4ADEIRA,/ |\4DP/ N4DF/ SIÍ\4ILARTAMPO

EspeciÍicação Técnicâ

valor total (R$)Qtd. valor unitário (RS)Nome do Equipamento
s00,001 s00,00l'1esa para Computêdor

Especificaçâocaracterístiaa Física
IqADEIRA/ Í'1DP/ IYDF/ SIN1ILARBASE

POSSUISUPORTE PARA INlPRÉSSORA

MADEIRA/ MDP/ TI DFl SIN,lILARMAIERIAL DE CONFÉCCAO

POSSUISUPORTE PARA TECLADO

POSSUI

DE 01 A02GAVETAS

Espêcificação Técnica

valor total (Rl)Valor unitário (Rl)Qtd.Nome do Equipamento
360,00 360,001l4esa de Escritório

Especificação
MADEIRA/IY DP/IYDF/SI14ILAR/DOBRAVELT4ATÉRIAL DE CONFECÇAO

02GAVETAS

S I IY PLEScoMPosrÇAo
Especifi.ação Técnica

Valor unitáÍio (Rl) valor total (R$)QtdNome do Equipâmento
370,00 1.850.005Estante

EspeciÍ'icaçãoCaracterísticã Física
POSSUIREFORÇO

AÇO OU FERRO PINTADO/DE 101 A 2OOKGI4ATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE

Espêcificação Íécnica

valor total (Rl)Qtd. valor unitárío (Rl)Nome do Equipamento
500,00 1.500,00Arquivo

EspecificaçãoCâracterística Física
TRÍLHO TELESCOPICODESLIZAN4ENTO DA GAVETA

AçO/DE3A4GAVETASMAÍERIAL DE CONFECÇAO/ GAVETAS

Especificação Técnicô

valoÍ total (Rl)valor unitário (R$)QtdNomê do Equipãmento
3.500,00IConrputador (Desktop-Básicô)

ÉspeciÍicaçãoCâracterística Fisicâ
NAOESPECIFICAR

Especificaçáo Técnica

08/0812018 Fundo Nacional de Saúde - l\,4inisténo da Saúde - Governo Federal

Especificação mínima: que estera em linha de produção pelo fabrícante; comPutador desktop com processador no mínimo Intel
ccre i3 ou Al4D a10 ou similaÍ; pôssuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; mem ória RAIY de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois)

módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAlvl ddr4 2 133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual

CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, I4ICROATX, BTX ou IYICROB TX, conforme padrôes estabelecidos e davulgados

no sítio www.formfactors.org, organismo que defane os padrões existentes; possui r pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16

ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no qabinete; o adaptadoÍ de vídeo

http:/A/yuw.fns2.saude.gov.bríatweb/equipamento/eqp-imprimiaava.asp?pÍocesso= 11291166000118001 3i8

SIJPORTE PARA CPU

Característicô Física

3

3.500,00
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meses,
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integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória. possuir supote ôo |CROSOFT DIRECTX 10.1 olr superior,

supórtaÍ monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saidas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) drgrtal do tipo HDIYI,

display pORT ou DVI; unidad; combinada de gravação de disco ótico CD. DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e
.ã1,.á uie, Bo0 DpI, 2 botões, scrott (com fió); mónitor de LED 19 polegadas (widescÍeen 16:9); ;nterfaces de rede 10/100/1000
e wIFI pàd;ão IEEE 802.11 b/g/n; sistàma operôcional windows 1o pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a

ionRguiuçao exigida no item; óabinete e periféÍicos deverão funcionar na vertlcal ou horizontal; todos os equ,pamentos ofertados

1gaOúete, teclad-o, mouse e mônitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinzà, e manter o mesmo

àãa.ão 0".o.; todos os componentes do produto devãrão se. noros, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12

valor total (Rl)valor unitário (R$)Qtd.Nome do Eguipamento
150,00150,001Mesa parâ Impressorê

Especificaçãocalacterística Física
AÇO / FERRO PINTADOESTRUTURA

MÍNIMo DE 50 X 40 X 70 CN1DI14ENSõES MÍNIMAS
I'4ADEIRA/ MDP/ NIDF/ SIN1ILARTAMPO

EspeciÍicâção Técnica

válor total (RS)Valor unitário (R$)QtdutNome do E

850,00170,005Escada de 7 deqraus
EspeciÍicaçãoCarãcteÍísticã Física

ALUIíINIOI4ATERIAL DE CONFECÇAO/ITIPO

Especificâção Técnicâ

valoÍ total (Rs)Valor unitá.io (R$)Qtdl{ome do Equipamento
500,00500,001lvlesa para Com 0r

Especificaçâo
I.4ADEIRA/ MDP/ 14DF/ SIP1ILARI]ASE
POS SU1SUPORÍE PARA IÍqPRESSORA
I4ADEIRA/ I.,1DP/ MDF/ SIN4ILAR14AÍERIAL DÉ CONFECçAO
POSSUISUPORTE PARA TECLADO

POSSUISUPORTÉ PARA CPU

GAVETAS

Especifica o Técnica

DE 01 A02

valor total (Rl)valor unitário (Rl)Qtd.Nomê do Equipamento
2.100,0070o,oo3Armário

Espê.iÍicôçãoCaracterística Física
ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /
04DIMENSOES/ PRATELEIRAS

AÇOMATERIAL DE CONFÉCçÁÔ
40 KgCAPACIDADE MÍNIT,1A DA PRATELÉIRA

Especificação Técnica

valor totãl (Rí)Vàlor unitário (Rl)QtdNome do Equipamento
2.000,002.000,001Impressora Laser (Comum)

ÊspeciÍicaçãoCâracterística Fí5ica
NAOESPECIFICAR

Especaficação Técnica

EspeciFicação mínimat que estela em linha de produção pelo fa

resolução minima de 1200 x 1200 DPI, velocidade de 35 págin

oficio; capacidade de entrada de 200 pá9inas; ciclo mensal de

e rede 10/1OO/1OO ethernet e wlFI 802.17 blglnl suportar fre

bricante; impressora laser com padrão de cor monocromático;
as por minuto PPIY; suportêr tamanho de papel a5, a4 carta e

5O.O0O pá9inas; interface USB; permitir compartilhamento por meio
nte e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso,

reforma ou recondicionamento garântia de 12 meses.
valo. total (Rf)Vâlor unitário (Rl)qtdNomê do Equipamento

2.000,00400,005Escada com 3 degraus
EspecificaçãoCaractêrística Física

AçO INOXIDAVELI'4ATERIAL DE CONFE

Especificação Técnica

ValoÍ total (R$)vâlor unitário (Rí)QtdNome do EquiPàmento
450,0090,005Cadeira

EspecificaçãoCãracterística Física
AçO / FERRO PINTADOI4AIERlAL DE CONFE o
NÃO POSSUIRODTZIOS
NÃO POSSUlBRAçOS

httpr/www.Íns2.saude.govbrfai^,eb/equipamento/eqp-impnmiriava a§p?processo= 1129116600011800'1 4t8

Característicã Fisica



POLIPROPILENOASSENÍO/ ENCOSIO

ão TécnicaEs

Ambiente: Área Para DisPensação
Valor total (R$)Qtd valor unitário (R$)Nome do Equipamento

360,00 360,001Mêsâ de Escritório
EspeciÍicâçãocaractêrística Físicâ

MA D EI RA/M D P/ I.,1 D F/S I I'4I LAR/ DOBRÁVE L14AIERIAL DE CONFECÇAO

02CAVETAS

SII.4PLEScof,lPosrÇAo
Especificaçáo Técnica

Valor total (RS)Qtd. Valor unitário (R$)llome do Equipamento
500,001 500,00Mesa para Computador

EspeciÍicaçáoCaracterística Êísica
MADEIRA/ I\4DPl MDF/ SI MILARBAS É

POSSUISUPORTE PARA IMPRESSORA
MADEIRA/ I'íDP/ N4DF/ SIT1ILARMATERIAL DE CONFECÇÀO

POSSUISUPORÍE PARA TECLADO
POSSUISUPORÍE PARA CPU

DE 01A 02GAVETAS

Espêcificação Íécnicâ

valor total (Rl)Qtd vâlor unitário (R$)Nome do Equipamento
7,000,003,500,002Carro para Transporte de Nlateriais (diversos)

EspêciÍicaçãocâractêrística Física
FECHADO/ EM Aço INOX/ ALTURA DE 90cl'4 A 1L0cN4 X
LARGURA DE 5OCI4 X COI.4PRIMENTO DE 50 A TOCMTIPO/MATERIAL DE CONFECçÃO/CAPACIDADE OU DIMENSOES

Especificaçáo Técnica

valor total (Rl)Valor unitário (Rl)QtdNome do Equipamento
2,000,001 2.000.00Impressorô Laser (Comum)

EspecificaçãoCaracterística Física
NAOESPECIFICAR

EspeciÍicaçáo Técnica

EspecificaÉo minima: que esteja em linha de produção pelo fa

re;olução mínima de 1200 x 12OO DPI; velocidade de 35 págin

ofício; capacidade de entrada de 200 pá9inas; caclo mensal dê
e rede 1Ol100/1OO ethernet e WIFI 802,i b/g/n, suportar fre

bricante; impressora laser com Padrâo de cor monocromático;
as por minuto PPM; suportar tamanho de papel 45, a4 carta e

5O.OOO páqinasi interface USB; permitir compartilhamento por meio
nte e verso âútomátíco; o produto deverá sêr novo, sem uso,

reforma oú recondicionamento garantia de 12 meses
Valor total (Rt)valor unitário (Rl)Qtd.Nome do Equipamerito

3.500,003,500,001Computador (Desktop-Básico)
EspecificaçãoCaracterística Fí5ica

NAOESPECIFICAR
Éspêcificação Técnicâ

meses

ATX
mFacto

ofe

Im in oTÍI nI etdorroce5sa onta od df kte5 0 comp pcomel bfa ca te ph c e rodste a çam pE ca q lsp çe 20 ord sesbed I]B ito ( )ytmme o RÂN1LAi ba le I 9e)(d sco rr d do 5 00ssu f q g Io p1 D 01 )c0 3 P (
Lr e om da l ad d udHN4 Z su 1 o do31 3l) At4R dd 2r1 p peod t Sdca abô tes0 u t oI povnt d os d ntê co5i d s q)( q

ce v d 5oeroes bsta ecel dl osc nfoo eTM ac gROC XBTXBT u Il'1cI oR TX pt'lteturaca rlTI c d teeve rqaHANc EN L p pp
I xE ÉPR 5S 02 1 6m n 1 m PCslot5S I lo 0sd esro stentes ( )n TN o e efid osne po peT5 o pa5 ir o qrg orga
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I IoDFT R crxE 0I 1 SIr arte t4o I ROSO po TI su podI rrl byte posI n"o deo 0 s s)t rad sera (ds d to DH IN]maU d taine s 10 podeo endo e mo ( ) iqas d 5a ed2 d a pU f m 0o )c itorn tenes idd (S rta a possp

m01 t7 la co otn 2 ( )abtec da U0 BsVDD TOTNl o rcot DCr d d coe! deda c nad daVID s çaoPO TRd isp
01 1 00 1 000nte crta 5e redede9esd ecre 1e asd )n tor cd DLE 91 (tn gêrolSC c li po2 ob 5tõe00 PID )(US USe B

todrte aãn c oTn t ve e s J1 0 ía b64 its t q p0crê 0 11 i doWS p
1 b n s steme p ( )2 peIF] d 0la EI 0E B 9/p

ntos drtô oseto s s aca U rlho taze aor nc n rà venâ êq p
net e féri dcosd IIa It m ban U pe su êç s nli nte oI s omeoreta c l. za eUaI d coas 5 ra cabLI5S r ad e5 eut prn on tor deetecl od o 5e po I açob eteê( I
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Àmbiente: Área para Atendimento ao Público
Valor total (Rl)vàlor unitário (R$)Qtd.Nome do Equipameíto

10.500,003.500,003Computador (DesktoP-Básico)
EspeciÍ'icaçâocaractêrística Física

NAOESPECIFICAR
Especificação Técnica

08708/2018 Fundo Nacional de Saúde - túinistério da Saúde - Govêrno Federal

RÉGULACEM DE ALTURA NÃO POSSUI

http,/www.ín§2'saude.gov.brifafweb/equipamento/eqp_lmprimi.aVa.asp?processo=,11291166000118001
5i8

similãr;
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Especificação minima: que esteja em linha de produção pelo fabricànte; computador desktop com processador no mínimo Intel
core i3 oú At4D a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória F{AIY de 08 (oito) gigabytes, en 02 (dois)

rnód!los idênticos de 04 (quatro) gagabytes cada, do tipo SDRAM ddt4 2.733 MHZ ou superior, operando em modalidade dual
CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou t4ICROEÍX, conÍorme padÍões 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
ôu superior; possuir sistemtde ãetecçâo de intrusão de chassis. com acionador instalado no qabinete; o adaptadoÍ de vídeo
integÍado deverá ser no minimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao NIICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior,
supórtar monitor estendtdo, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de video, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDl4I,
d,splay PORT ou DVI; unidade combinada de gravaçâo de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e
mouse USB, 800 DpI, 2 botões, scroll (com flo); moôitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000
ê WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que supoÍte toda a
configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcjonar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados
(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores brarca, pretà ou cinza, e manter o mesmo
pãdrão de co.; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12

valor unitário (R+) valor total (Rt)QtdNome do Equipamento
1.600.00 3.200,002Televrsor

Especit'icaçáoCaracteristica Física
LEDTIPO

USBPORTA

SIíÍFULL HD

HDMIENTRADA

CONVERSOR DIGITAL
DE 32" ATE 41"

NAO POSSUISUPORTE

Espêcificação Técnica

valor total (Rl)Qtd valor unitário (R$)Nome do Equipâmento
700,00 3.500,00Armário

Espêciíicaçãocàrôcterística Física
ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /
o4DIMÉNSOES/ PRATELEIRAS

AÇOIVlATERIAL DE CONFECCAO

40 KgCAPACIDADÉ MÍNIMA DA PRATELEIRA

Especificação Íécnica

valor unitário (R$) valor total (Rl)Qtd.Nome do Equipamento
5.000,00500,0010Longarina

EspecificâçãoCaractêrística Físicâ
POLIPROPILENOASSENTO/ ENCOSTO

O3 LUGARESNUMERO DE ASSENÍOS

Especifi.ação Técnicà

valor total (R+)Qtd vãlor unitário (R$)Nome do Equipamento
1.080,00360,00l.4esa de Escritório

Especificaçãocaracterística Físicà
NlA D EI RA/M D P/ I'4 D F/S I 14I LA R,/ DOB RAVE LMATERlAL DE CONFECçAO

o2GAVETAS

SIMPLES

Especifica ão Técnica

valor total (R$)Qtd valor unitário (Rl)Nome do Equipamento
3.800,00760,005Bebedouro/ Purifi cador RefrigeÍado

Especificaçãocaractêrísticâ Fisica
PRESSÂO COLUNA SI14PLESTIPO

Especificação Técnicâ

valor total (Rí)valor unitário (R$)Qtd.Nomê do Equipâmento
s00,00 1.50 0,003Mesa parâ Computôdor

EspecificâçãoCaracterística Fisi.a
MADEIRA/ MDP/ MDF/ SII,lILARBASE

POSSUISUPORTE PARÂ IIYPRESSORA

T4ADEIRA/ IYDP/ I!,IDF/ SII4ILARMATERIAL DE CONFECÇAO

POSSUISIJPORTE PARÂ ÍECLADO
POSSUISUPORTE PARA CPU

DE 01 A02GAVETAS

htlp://www.fns2.saude.gov.bríaÍweb/eqúipamento/eqp-imonmir-lava.asp?processo=11291'1660C01 1800'1 ô/8

POSSUI

TAN1ANHO DA TÉLA

5

3

COMPOSIçÃO
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Éspecificaçáo Técnlca

valor total (Ri)Qtd valor urlitário (Rl)Nome do Equipamento
2.000,00 6,000,003

. Impressora Laser (Comum)

ÉspeciÍicaçãocaracterística Física
NAOESPECIFICAR

Especificâção Técni.a
EspeciÍicação minimô: que esteja em linha de produção pelo fabricante; iÍnpressora laser com padrão de cor monocromático;
resolução minima de 12oo x 1200 DPIi velocidade de 35 páginas por rninuto PPI{; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e

ofício; c?pacidade de entradà de 2OO pá9inês; ciclo mensal de 50,000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio
e rede 1OI1OO/1OO ethernet e WIFI 802.11b/glni suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso,
reforrna ou recondicionamento garanlia de 12 meses

valoÍ total (R*)Qtd valor únitário (R$)Nome do Eqoipamento
4 50,003 150,00f4 esa parô Impressora

Esp€cificaçãoCaracterística Físiaa

AçO / FERRO PINTADOESÍRUÍURA
N1INIMO DE 50 X 40 X 70 C},iDiI'lENSOES MINIIYAS

MADEIRA/ MDP/ I'IDF/ SIMÍLARTAIV] PO

Espêcificação Técnica

valor total (R$)Valor ünitáÍio (nS)QtdNome do Equipamento
5.000,00500,0010Arquivo

EspecificaçãoCaracterística Fisica
ÍRILHO TELESCOPICODESLIZAÍ'4ENTO DA GAVETA

AçO/DE3A4GAVETASMATERIAL DE CONFECÇÃO/ GAVETAS

Especificaçáo Técíica

Âmbiente: Centro de Processamento de Dados
valor unitário (R$) valor total (RS)Qtd.Noltte do Equipamento

30.000,00 30.0 00,001Computador ServidoÍ (Servidores de Médio e Grande Porte)

Especificaçãocaracterística Física
NAOESPECIFICAR

EspeciÍ'icação Íécnicâ

Especificação minima: que estejô em linha de produção pelo fabricante; computador servidor com processadoT no mínimo Intel
XEON E5 ou AMD OPTERON series, ou similar; memória RA14 de 64G8, DDR4, ECC 2133 NIHZ (4 módulos de 16gb); discos de
armazenamento: 3 x 1tb com velocldade de 72OO rpm, inrerface SAS 69; controladora de disco cache 512mb não volátil (RAID 0,
1, 5, 6, tO,50, 60); unidade combinada de gÍavação de disco ótico CD, DVD ROM conexão SATA; teclado deverá conter todos os
caracteres da línquã portuquesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2 com fio e mouse óptico USB,
800 DPI. 2 botões mais scroll - com fio; inteíaces de rede 2 x rede 10/100/1000 (integrada) - FAILOVER e balanceamento;
inteíaces de vídeo integrada à CPU de 16mb; alimentação elétricô 2 x fonte redundante certificação 80 plus; sistema operacional
êquipamento com certiflcação Microsoft server, RED HAÍ ENTERPRISE LINUX, SUSE LINUX ENTERPRTSE; gabinete torre o! rack;
deverá âcompanhar todos os cabos para instalação e funcionamento do equipamento; todos os componentes do produto deverão
sêr novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; qarantia minima de 36 meses.

Nome do Equipâmento Qtd Vàlor unitário (R$) Valor total (Rl)
Computador Servidor (Apenas Servidor Básico de Entrada) 1 19.0O0,00 19.000,00
Característica Física Especiticação

FSPFCIFICAR NAO

Especificação Técnicô
Es ca m m U e ah edpeci ça q o b ca te comeste]a prod pe tad serv d corça p TOCe95 nodor Irn In om nIp tel

EOX eN o3 DI.4 PTEo oR oN m f 6G1 dB cTNme oTt I\4 CCE 12 33 Ht4 Z m2 o Id U dos e b d( sc no od 1 TB8g ) I
27 00 S T 3 c dota IRA 1D l orp s a d oc bm dê d ra dc de sco ót oc CD DDV R N1s ça o nco a SAo ems
om n t b tecl donet reI condeverá rte ot 0cs os c af aêscte d n all rt U ESU a n tlcl 5 ve aq po ç ocent 5 na esrn mç s

os dões teco da op d aor ba t2n crç p fi L]mo se c SU B 003 PIDpt 2 otõesb a s cros co frm n ateí dces rede e 2 TEd
1 o0 1 00o/ 0 te af d nte certa de d n( s ) t TA ad C cPU o 61 bm ntfos come a veti e U 5ê u eft dtop q a oc ftl apo q ção

I d na err st a ra n0 a nds ope rve 2I 10 r2 2 n d td b64 rts U SU on r tod( ) os so mco npe d-ônte5 dopo t0pfo
ed là r5e n o5 se 50U fre I am u I n lci(: aon ton r trn àa 3 6 ese5qa

Vâlor unitáÍio (Rg) Valor total (Rg)
Nome do Equipamênto

Qtd
No-Break (Parê Servidor 2 5.700,00 1 1.400,00
Característica Físaca Especit'icação

ESPECIFICAR

TA
fEs ca ã TIl esUEpecr a em n âhç q têl ed rôd I brip ç pe nteca n b reà cok ,ll e act nopot m ni ê 3de kv2 ê nte osai1tren êad 21 7 02 ts me co/2 rre ante It f c m( aad co r.rtôrn) ê tU átçao ca nte â5 d 5e la ad 1 0 11 L] 2 [)2 ol ts seraefld (n ad s cr ta te 5U5 t mpe po m 60 to) ma asd d s da da ra rab ip ro a la em as Ud o ts ual te ce 3fs2 bsTEe nc e :og asoftw repo ro TI ê arm s( a Prietá d 0 rm da) oe dn ê e da ar a toU np ra a na mê 1p 10 5ca rgm Un ot 5 o d :oJ edp era se n o o 5em ous TMrefo a crec nd c o mea to anr atr ed 219a meses

otal (RS)Valg. tValor l'|nitário (R§)

Especificação Técnica

NAO

Nome do Equipamento
Qtd

Rack de Servidor
2 1.500.00 3.000,00
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Côracterística Física EspeciÍ'ica

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QÍD. TOÍAL VALOR TOTAL (RS)

133 20o.000,o0

Éspecificação minimat que esteja em Itnha de produção pelo fabricante; seja do tipo padrão 19 polegadas x,+4u; Estrutura em
ãço; cabiÁete fêchado de piso com pés reguláveis, com fechamento lôteràis removíveis, com fechadura, possúir ventilador;
Deverá acompanhar 20 conjuntos de parafuso e porcas galolas, duas réguas de alimentação com no mínimo 6 tomadas; garantla
mínima de 12 meses.

ESPECIFICAR NÃo

Especificação Técni.a

Qtd. Total valor Totàl (R$)

133 2OO.0O0,OO
Íotal

DADOS BANCÁRIOS

cóDIGO BANCO

104 CAIXA ECONO14ICA FEDERAL

ITAiTUBA00 5 525

ÊNDEREçO

RUA DR, HUGO DE NIENDONCA, 221 CENTRO CEP:68,180-000

http://www.íns2.saude.gov.br/Íah,veb/êquipamento/eqp_imprimiLiava.asp-lprocesso= 
i 129116600011800.1
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