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00032707

ARMARIO EM ACO, 2 PORTAS
com chaves, 04 prateleiras, toda a estrutura e prateleiras em chapa 22,
possui puxadores, possui pés metálicos com sapatas de plástico
reguláveis, altura de 180 a 210 cm, largura de 70 a 110 cm, capacidade
mínima da prateleira 40 kg. isento de registro anvisa/inmetro.

2.289,062 1.144,53UN00001

00032702
CADEIRA.
cadeira com estrutura em aço/ferro pintado, assento e encosto em
polipropileno, não possui rodízios e braços nem regulagem de altura

240,002 120,00UN00002

00032039

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)
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 adapatador 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. o equipamento/material deverá
conter registro no
inmetro.

2.841,171 2.841,17UN00003

00032023

EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS
descrição:
exercitador de mãos e dedos, construído em plástico de alta resistência,
com capacidade de acondicionamento e trabalho isolado em mola
individual para cada dedo ou de modo global, com resistência de 5.0 lbs-
3,2 kg.

475,205 95,04UN00004

00032038

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. o
equipamento/material deverá conter registro no
inmetro.

1.735,871 1.735,87UN00005

00032201

MESA DE ESCRITORIO -

descrição:
- mesa de escritório - base: madeira / mdp / mdf / similar/ dobrável,

960,004 240,00UN00006
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divisões: de 02 gavetas, material de confecção: madeira / mdp / mdf /
similar, composição: simples. garantia de 12 meses contra defeitos de
fabricação.

00032706

NO-BREAK
especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante;
no-break com potencial nominal de 1,2 kva; potencia real minima de 600 w;
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 minimo 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.

893,331 893,33UN00007

9.434,63
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