
ANEXO II 
 

Aquisição de aparelhos de ar condicionado, equipamentos de informática, móveis, 

autoclaves e câmara de conservação de imunobiológicos, termolábeis e hemoderivados, 

para uso nas Unidades de Saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, deste 

Município 

ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO 

1 4 Un Aparelhos de ar condicionado Tipo Split; Capacidade: 12000 BTU/h; 

Climatização: Quente e Frio. Especificação Técnica: Condicionador de Ar tipo 

SPLIT ciclo reverso, resfriamento/aquecimento com controle remoto – potência 

12.000 Btu””s: Função Turbo e Swing, filtro de Proteção, classificação de consumo 

de energia classe A Voltagem: 220V. 

2 3 Un Computador portátil do tipo notebook com as seguintes características. 

Processador: com 2 núcleos físicos de processamento, 4 threads, clock de no mínimo 

2.6 GHz, frequência de 3.2 Ghz (ou mais), 3 M de cache no mínimo. Além disso, 

deve possuir tecnologia de ajuste da frequência dos processadores de forma 

automática para melhor desempenho com o aumento de sua atividade e economia de 

energia quando suas atividades forem menores (tempo ocioso). Também deve 

possuir tecnologia com no mínimo dois segmentos de processamento por núcleo 

físico, para ganho de tempo de execução em aplicativos altamente segmentados. 

Além disso, também deve possuir tecnologia de monitoramento térmico contra 

falhas térmicas, com sensor térmico digital para diminuir quando possível o consumo 

de energia. O processador também deve ter tecnologia que melhora o desempenho 

do sistema com o melhor uso da memória disponível e redução da latência dos 

acessos à mesma. Outra tecnologia que deve acompanhar o processador é a rápida 

criptografia e descriptografia de dados de forma rápida e segura. Sistema 

Operacional: Windows 7 ou 8 Professional Original com chave de ativação junto à 

parte externa do gabinete do computador e mídia para reinstalação, 64-bit em 

Português (não aceitando licença superior nem inferior, nem tampouco outro sistema 

operacional) sendo que o mesmo deve ser pré-instalado pelo fabricante. Memória 

RAM: 4GB, Dual Channel DDR3 de 1600 MHz (1X4Gb). Placa gráfica integrada. 

Fonte de alimentação padrão, ou superior. Disco rígido: SATA com 750 GB de 

armazenamento, 5400 rpm ou superior. Gravador de DVD/CD Dual Layer (Unidade 

de DVD +/-RW SATA 8X). Deve acompanhar DVD com drivers para reinstalação. 

Salienta-se também que todos os drivers para o sistema operacional suportado devem 

estar disponíveis para download no web-site do fabricante dos equipamentos. 

Windows Defender incluído no sistema operacional do computador. Origem: O 

computador deve ser fabricado no Brasil. Bateria: 6 células, no mínimo. Garantia: 1 

ano de garantia com atendimento local. O fabricante também deve disponibilizar um 

número telefônico gratuito para suporte técnico e abertura de chamados técnicos. 

Teclado: iluminado em português nos padrões ABNT com touchpad multi-toque. 

Tela WLED de Alta Definição de 14,0” – Anti-reflexo. Áudio de alta-definição. 

Fonte de energia padrão. Placa de vídeo padrão, sem necessidade de ser dedicada. 

Wireless integrada com bluetooth 4.0 OBS: Conformidade ambiental (etiquetas 

ecológicas): Energy Star 5.2, registrado como EPEAT, CECP, WEEE, lei de energia 

do Japão, selo ecológico da Coreia do Sul, EU RoHS, China RoHS. Deverão 

acompanhar o equipamento, no momento da entrega do mesmo, os manuais originais 

do fabricante em língua portuguesa. Além disso, deve acompanhar o equipamento 

uma mochila para o adequado transporte do mesmo de forma que o mesmo possa ser 

fixado internamente na mochila sem danos ao equipamento. 



3 3 Un IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA com as 

seguintes funções: Impressão, cópia, digitalização e fax. Características de 

impressão: Velocidade de impressão mínima de: 18 ppm. Tempo mínimo para 

impressão da primeira página: 8,5 segundos. Ciclo de trabalho mensal mínimo de: 

8.000 páginas. Tecnologia de impressão: Laser. Qualidade de impressão mínima: 

600 x 600 dpi (1.200 dpi efetivos). Monitor: LCD de 2 linhas. Processador com 

velocidade de no mínimo 400 MHz. Conectividade padrão mínima: 1 porta USB 2.0 

de alta velocidade. 1 porta para rede Ethernet 10/100Base-T. 1 porta RJ-11 para 

telefone.  Pronta para trabalho em rede (mínimo Ethernet). Requisitos mínimos do 

sistema:  Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® 

Server 2003, Windows® Server 2008: Processador de 1 GHz, 1 GB de RAM, 700 

MB de espaço livre em disco rígido, tela SVGA 800 x 600 com cores de 16 bit, 

Internet Explorer 5.5 ou superior, porta USB ou Ethernet; Mac OS X v 10.4, v 10.5, 

v 10.6; PowerPC G3, G4, G5, ou processadores Intel; 1 GB de RAM; 200 MB de 

espaço disponível em disco rígido; Unidade de CD-ROM; Porta USB ou de rede.  

Sistemas operacionais compatíveis com o quipamento (no mínimo): Microsoft® 

Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2003, Mac OS 

X v 10.4, v 10.5, v 10.6. Especificações de memória: mínima de 64 MB. Manuseio 

de papel: Bandeja de entrada com suporte à 150 folhas ou mais e alimentador 

automático de pelo menos 35 folhas. Bandeja de saída de papel: suporte à pelo 

menos 100 folhas. Mídias suportadas: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; 

ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J 

duplo (Oufuku Hagaki). Tipos de mídia: Papel (normal, para impressão a laser), 

envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais. Gramaturas das mídias: 60 a 

163 g/m². Scanner: de base plana, com alimentador automático de documentos. 

Formatos de arquivos digitalizados: PDF, JPG, GIF, BMP, TIFF. Resolução de 

digitalização, óptica mínima: 1200 dpi. Tamanho mínimo de digitalização (scanner 

de mesa): 216 x 297 mm. Tamanho de digitalização (ADF) mínimo: 216 x 356 mm. 

Velocidade de digitalização mínima em A4: 7,4 ppm (preto e branco) e 3 ppm 

(colorido). Capacidade do alimentador automático de documentos: suporte à no 

mínimo 35 folhas. Características padrão de transmissão digital: Digitalizar para 

aplicativo, Digitalizar para arquivo, Digitalizar para e-mail. Formato dos arquivos 

suportados: JPG, PDF. Copiadora: velocidade de cópia mínima: no modo preto: 18 

cpm. Resolução mínima da cópia preta: 600 x 400 dpi. Capacidade de ampliação e 

redução de cópia de pelo menos: 25% à 400%. Especificações de alimentação e 

operação: alimentação com tensão de entrada 110 a 127 VCA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 

Hz). Consumo de energia com valores menores ou iguais à: 375 watts (imprimindo), 

245 watts (cópia), 4,7 watts (pronta), 2 watts (suspensão), 0,3 watts (desligada). Com 

selo de qualidade ENERGY STAR ®. Deve vir junto com a impressora: os cartuchos 

de toner coloridos na cor preta, os CDs com os softwares de instalação da 

impressora, guia de instalação, informações de contato com o suporte autorizado, 

cabos de alimentação e cabo USB, bandeja com entrada para 150 folhas, bandeja de 

saída. O equipamento deve ter no mínimo um ano de garantia incluindo troca do 

produto se necessário. 

4 3 Un Trafo de 1000 VA de capacidade ou superior, bivolt (115/220 V). Garantia de no 

mínimo 1 ano do fabricante com suporte para o Brasil. 

5 3 Un Adaptador de tomada com entrada para o novo padrão de tomadas de energia e 

saída para tomada padrão antigo. Deve estar em conformidade com a norma NBR 

14136. Corrente nominal 15 A, tensão de entrada: 127V~(1905W), tensão de saída: 

220V~(3300W). Garantia de 1 ano com o revendedor. 

6 1 Un Cadeira giratória espuma injetada (Presidente) de alta densidade de no mínimo 50 

mm, com encosto e braço; Braços de poliuretano e Lâmina de aço, mola com capa 

sanfonada; bases giratórias, rodízios cromados, forrada em corvin, couro ecológico 



ou corino na cor azul. 

7 1 Un Mesa para escritório em L (primeira) linha Executiva para Computador com base 

em tubos de aço; tampos com acabamento em MDF, formato em L nas laterais, parte 

interna em formato meia lua; Dimensões aproximadas de 1,5 x 1,6 metro cada; Com 

gaveteiro com rodízios contendo 04 (quatro) gavetas com corrediças metálicas, 

suporte para CPU, suporte para monitor, porta teclado retrátil com corrediças 

metálicas.  

8 20 Un Cadeiras Secretária giratória a gás, espuma injetada; Com encosto, sem braço, não 

reclinável; com revestimento em corino, couro ecológico ou corvin na cor azul; Com 

pés de rodízios 50mm  Dimensões  aproximadas de (AXLXP) 93X48X41 CM; Peso 

aproximado de 5 kg. 

9 1 Un Autoclaves horizontal capacidade 100 litros com bomba à vácuo, aquecimento 

elétrico, medidas internas cm 410x410x600, medidas externas cm 595x154x795, 

voltagem  bivolt 110/220. Faixas de trabalho: Ciclo programáveis: Espessura e 

superfície;  câmara retangular construída em aço inoxidável , com acabamento 

sanitário polido brilhante; Porta  Sistema de fechamento manual; Painel de comando 

com  Termômetro  que indica em graus a temperatura existente na câmara interna;  

Manovacuômetro  que indica a pressão existente na câmara  interna; Manômetro 

indica a pressão existente na câmara externa; Chave seletora que seleciona o ciclo 

desejado; Chave geral liga e desliga o aparelho; Lâmpadas  indicativas que indica o 

status do ciclo; Sistema hidráulico  composto de: Filtros em bronze, elemento 

filtrante em aço inoxidável; Válvulas de Retenção em bronze, vedação em disco de 

Teflon; Válvulas Solenoides em latão forjado tipo diafragma; Purgadores termostato; 

Tubulações e conexões construídas em cobre ou aço inoxidável; Segurança  

Pressostato para controle da pressão de trabalho; Válvulas de segurança para alívio 

da pressão excedente; Termostato para controle da temperatura na zona fria da 

câmara interna; Fusíveis para proteger o sistema no caso de sobrecarga na rede de 

alimentação elétrica.    

10 1 Un Câmara para conservação de imunobiológicos, termolábeis e hemoderivados, 

mantendo em temperatura entre 2 ºC e 8 ºC, registrador eletrônico de mínima e 

máxima, acionadas através de um toque, termostato instalado em paralelo ao 

controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle de função 

de comando frio sempre que houver falha no comando eletrônica, sistema 

automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa, para 

até três números, capacidade de 360 litros dimensão de 195x67x60(cm), 

funcionamento 127/220 volts 50/60 hz, sistema de emergência para falta de energia 

elétrica. 

 


