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PCT
Licitação: PP001/2017
Data e Hora da Entrega das Propostas: 18/05/2017  08:30
Grupo: 61  CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
Órgão/Entidade: SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Licitação: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA  CAMPUS DE JEQUIE

61.10.00.001517945  ESTABILIZADOR, de tensao, potencia nominal minima 1000 VA, tensao de entrada bivolt (115 e 220 volts). Com
as seguintes caracteristicas:  Tensao de saida 115 volts;  Variacao de tensao de entrada +/ 15% para tensao nominal de 115 Volts;
 Tempo de resposta de estabilizacao: maximo de 3 ciclos de rede;  Frequencia nominal de 60 hz;  Variacao da regulacao de saida
+/ 6%;  Numero de tomadas de saida: minimo de 4;  Distorcao harmonica: zero; Possuir porta fusível externo com pelo menos 1
(uma) unidade de fusível, no qual, a amperagem deverá ser compatível com o equipamento As seguintes informacoes deverao ser
impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, endereco, garantia minima de 12 mesas, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos
consumidores, normas vigentes e registros nos orgaos competentes..
Nº:
1

UF:
Un

Qtde:
17

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

61.10.00.001539590  ESTABILIZADOR, de tensao microprocessado, potencia nominal minima 600 VA, tensao de entrada bivolt (115
e 220 volts). Com as seguintes caracteristicas:  Tensao de saida 115 volts;  Rendimento com carga nominal maior ou igual a 90%; 
Variacao de tensao de entrada +/ 15% para tensao nominal de 115 Volts;  Filtro de linha integrado com protetor contra surtos; 
Frequencia nominal de 60 hz; Protecao de sub/sobretensao e curto circuito;  Variacao da regulacao de saida +/ 6%;  Numero de
tomadas de saida: minimo de 4;  Distorcao harmonica: zero; Possuir porta fusivel externo com pelo menos 1 (uma) unidade de
fusivel, no qual, a amperagem deverá ser compativel com o equipamento As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo
fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereco, garantia minima de 12 mesas, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores,
normas NBR vigentes e selo de comformidade do INMETRO .
Nº:
2

UF:
Un

Qtde:
5

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

70.10.00.001517554  MONITOR, 19,5 polegadas 1. Se fornecido em conjunto com microcomputador, devera obedecer ao mesmo
padrao de cor deste ultimo e ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido em contrato OEM. 2. Caso nao seja
fornecido com o microcomputador, devera ter cor predominantemente preta. 3. Possuir tela em LCD iluminado por LED, com
antirreflexo. 4. Possuir tela com area util visivel de tamanho diagonal nao inferior a 19.5 polegadas. 5. Possuir angulo de visao com
limite maximo nao inferior a 160º (cento e sessenta graus) tanto na horizontal quanto na vertical. 6. Possuir resolucao maxima
suportada nao inferior a 1600 x 900 pixels 7. Possuir relacao de aspecto (aspect ratio) de 16:9 ou 16:10. 8. Brilho nao inferior a 250
cd/m2. 9. Possibilidade de gerar 16 milhoes de cores ou mais . 10. Possuir tempo de resposta de no maximo 5 (cinco) milisegundos
(em sendo monitor fabricado pelo mesmo fabricante do microcomputador, podera possuir tempo de resposta de 8 (oito)
milisegundos). 11. Possuir controles de ajuste da imagem com menu "on screen" 12. Deve ser Plug and Play. 13. Deve possuir pelo
menos uma certificacao de economia de energia e uma certificacao de seguranca, ambas emitidas por entidade certificadora
nacional ou internacional 14. Minimo de 2 (duas) conexoes de video para computador sendo 1 (uma) analogica DB15 (VGA) e 1
(uma) digital. 15. Devem ser fornecidos todos os cabos das entradas disponibilizadas no monitor. 16. A fonte de alimentacao deve
ser interna ao gabinete do monitor. 17. Deve possuir tensao de entrada CA 110/220V a 5060 Hz, com seletor automatico. 18. Deve
possuir cabo de alimentacao eletrica com comprimento minimo de 1,5m (um metro e meio) com plugue macho de acordo com a
norma NBR 14136. .
Nº:
3

UF:
Un

Qtde:
5

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

70.15.00.000426636  FONTE de alimentacao, chaveada, padrao ATX12V (P4) dimensoes padrao ATX, potencia de pico 400 W , 4
conectores HD/CD e 2 p/ disquete/ZIP sem derivacao, entrada 110 / 220 V +/ 10%, tomada auxiliar para monitor.  Tipo chaveado; 
Padrão ATX12V para micros Pentium 4 e compativeis;  Suportar 6 perifericos sem derivacao ( 4 HDs/ CD e 2 drives/ZIP );  1 conector
padrao ATX c 20 pinos;  1 conector +12V de 4 pinos para placasmae baseadas em Pentium 4;  1 conector de forca auxiliar (P14
com 6 pinos) para placasmae baseadas em Pentium 4;  1 tomada tripolar externa para monitor.;  Suportar potencia de pico nao
inferior a 400 W;  Suportar potencia continua de no minimo 180W;  Suportar correntes de no minimo de 20 A em 3,3 V, 30 A em 5 V,
15 A em +12 V, 0,5 A em 5 V, 0,8 A em 12 V, 2,5 A em 5 Vsb;  Protecao eletronica contra curtos em todas as saidas;  Ventilador
exaustor tipo "ballbearing" dimensionado para suportar a dissipacao da potencia maxima fornecida.  Tensao de entrada de 115 e
230 V com tolerancia de +/ 10%;  Garantia minima de 1 ano..
Nº:
4

UF:
Un

Qtde:
20

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

70.15.00.000627798  TECLADO, para microcomputador PC, 107 teclas layout padrao ABNT2 estendido, conector USB.  Layout
ABNT2 estendido com teclas para Windows.  Conector USB.  Construido em termoplastico de cor unica  Minimo de 107 teclas em
angulo reto, com gravacao permanente (a laser ou transferencia a quente) das letras e simbolos.;  Teclas Backspace e ENTER de
tamanho duplo;  Bloco numerico separado das demais;  As teclas Power Off e Sleep, se existirem, devem estar em bloco separado
do bloco que contem as teclas Insert e Delete.  Acionamento por membrana capacitiva com retorno tactil;  Curso de acionamento
minimo de 3,5 milimetros;  Distancia entre teclas de no minimo 5 milimetros (no topo);  Regulagem de inclinacao.;  Indicativo
luminoso no teclado do status das funcionalidades Num Lock e Caps Lock  Garantia de 1 ano.
Nº:
5

UF:
Un

Qtde:
20

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

70.15.00.000639915  MOUSE, optico, 800 DPI, padrao USB, 2 botoes mais botao scroll, ergonomico, tamanho normal, compativel
com Windows e Linux  Resolucao minima 800 dpi.  Tecnologia de sensor optico sem esfera  Conector USB.  2 (dois) botoes. 
Roda de rolagem (scroll) para rolagem da tela manual ou automatica, selecionavel por click na roda de rolagem.  Corpo
ergonomico, tamanho normal (nao sera aceito mini mouse), desenho simetrico para uso por destros e canhotos.  Compatibilidade
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com Windows para todas as versoes a partir do Windows 98 e Linux.  Instrucoes de operacao e instalacao em portugues.  Garantia
mínima de 6 meses..
Nº:
6

UF:
Un

Qtde:
20

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

70.42.00.001408127  TONER, Okidata B730, ref. 52123603, na cor preta, original do fabricante do equipamento, nao recarregado e
nao remanufaturado. Embalagem: devera conter etiqueta indicando a procedencia do item, mediante a informacao do numero de
Autorizacao de Fornecimento de Material  AFM, numero da Nota Fiscal, Razao Social e CNPJ da empresa fornecedora..
Nº:
7

UF:
Un

Qtde:
3

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

70.42.00.001466240  TONER, Okidata, ref. 43979101, na cor preta, original do fabricante do equipamento, nao recarregado e nao
remanufaturado. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o
produto esta acondicionado: etiqueta indicando a procedencia do item, nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, garantia,
data/prazo de validade e/ou lote, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas
vigentes e registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia a data/prazo de validade e/ou lote impresso na embalagem. .
Nº:
8

UF:
Un

Qtde:
3

Preço Unitário:

Preço Total:

Marca/Modelo:

Prazo Entrega:

Dados do Fornecedor
Razão Social / Nome:
Endereço:
CNPJ / CPF:

Telefone:

Inscrição Estadual:

Validade da Proposta:

Garantia:

Assistência Técnica:

Assinatura e Carimbo:

Fechar
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