
ANEXO II 
Aquisição de aparelhos de ar condicionado e equipamentos de informática para uso junto às Unidades 

de Saúde, deste Município 

ITEM QTDE. UNID. DESCRIÇÃO 

1 2 Unidade 

Aparelhos de ar condicionado Tipo Split; Capacidade: 12.000 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 2 Unidade 

Notebook com as seguintes características mínimas: Processador: baseado na 

Tecnologia Intel Core I5 de 2.60 GHz com 3MB de cache. Tela: LED de 14.0”. 

Memória RAM: DDR3 de 4GB. Disco Rígido: de 500GB SATA, com 5400 de 

RPM. Unidade Óptica: de DVD/RW. WebCam: integrada. Entrada ETHERNET: 

10/100/1000 (RJ-45). Adaptador Wireless: interno 802.11b/g/n. Adaptador 

Bluetooth: interno 4.0. 02 portas USB 3.0 . 02 portas 2.0 . 01 entrada HDMI. 01 

entrada VGA. Bateria: de 06 células baseada em Lithium Ion. Sistema Operacional: 

Microsoft Windows 7 (Seven) Professional 64 bits Original na língua portuguesa 

com chave + etiqueta. Deve ainda acompanhar pacote/aplicativo Microsoft Office 

Home and Business 2013 em língua portuguesa original (chave + etiqueta) mais 

mídia para reinstalação ou link para download no site do fabricante em casos de 

reinstalação. Além disso, 03 anos de garantia on-site. O equipamento deve ser 

entregue na(s) secretaria(s) que foram destinado(s) estando lacrado(s) em caixas do 

fabricante juntamente com os manuais e CD/DVDs de Instalação. 

3 2 Unidade 

Impressora laser multitarefas com as seguintes características mínimas: 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 equipamento (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 2 Unidade 
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 2 Unidade 

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. 

 


