
GOVERNO DE RORAIMASECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”

CRITÉRIO DE DISPUTA QUANT. COTAS 

1

Destilador de água Tipo: Pilsen; Capacidade: 30L por hora; Tubo do destilado:

em aço inox Caldeira: em aço inox Caixa Controle: em aço com pintura

eletrostática ou aço inox polido. Segurança: Sensor bi-metálico, desligamento

automático na ausência de água Resistência: Em aço inox Blindada Trifásico;

Sistema de tensão: 220 V Com registro da ANVISA. Assistência técnica local,

prazo de garantia mínimo de 01 (um) ano e instalação.

UND 1 EXCLUSIVA 1 6.871,66R$             6.871,66R$                        

2

Carro Maca Simples Revestimento em courvin cor azul ou preto. Pintura

epóxi na cor branca acompanha haste removível com cinta e velcro nos

braços. Possui 05 regulagens de altura. Capacidade Máxima: 135 Kg Altura

mínima: 67 cm Altura máxima: 88 cm Largura Mínima: 1,05m Largura

Máxima: 2,00m com registro da ANVISA. Assistência técnica local, prazo de

garantia mínimo de 01 (um) ano e montagem.

UND 2 EXCLUSIVA 2 1.142,94R$             2.285,88R$                        

3

Cadeira de Massagem Fixa de Madeira com Prateleira Inferior - Plêiades

Dimensões: 190 x 80cm Altura regulável: 60 a 85cmEspuma D28 com 4cm

Madeira imuniza da Apoio de cabeça Capacidade estática máxima: 400kg

Com Prateleira Inferior, Apoio de cabeça com espuma siliconada. Com

registro da ANVISA. Assistência técnica local, prazo de garantia mínimo de 01

(um) ano.

UND 2 EXCLUSIVA 2 670,16R$                1.340,32R$                        

4

Aparelho de Luz Infravermelho com regulagem de altura, pedestal de aço

inox, portátil, com dimmer, com regulagem de intensidade, bivolt, com registro

da ANVISA. Assistência técnica local, prazo de garantia mínimo de 01 (um)

ano.
UND 2 EXCLUSIVA 2 618,26R$                1.236,52R$                        

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT.

TABELA DE COTAS / GEC / SESAU

PROCESSO SEI Nº 20101.0184872020.16

DIVISÃO DE COTA

VALOR MÉDIO VALOR TOTAL
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5

Veículo Pick-Up Cabine Dupla 4x4 (Diesel) Veículo utilitário com tração 4X4

total; zero quilômetro; com no mínimo ano/modelo 2013/2013; com caçamba;

com 04 portas; capacidade para 05 passageiros; pintura na cor preta; injeção

eletrônica; potência mínima 130 cv; com torque mínimo (Kgfm) 35; movido a

diesel; câmbio automático; freios dianteiros/traseiros ABS; Ar condicionado de

fábrica; direção hidráulica; “air bag” duplo; bancos dianteiros divididos; banco

do motorista com regulagem de altura; bancos revestidos em couro; apoios

de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura; cintos de

segurança de 3 pontos retráteis dianteiros e laterais traseiros; travas elétricas

e vidros elétricos nas 4 portas;retrovisores externos elétricos; sistema de som

com rádio AM/FM, com CD Player, integrado ao painel, antena de teto e alto

falantes; alarme antifurto;protetor de carter; protetor de caçamba; capota

marítima; estribos laterais; com. Todos os equipamentos obrigatórios

estabelecidos pela legislação de trânsito; primeiro emplacamento no Estado

de Roraima; garantia de no mínimo 02 (dois) anos e assistência técnica

autorizada e comprovada. 

UND 1 AMPLA 1 178.366,66R$         178.366,66R$                    

6

Espectrofotômetro Digital Faixa De 200-1000nm (Monofeixe) Características

do Produto Modos de Leitura: Medição da Abosrbância (Abs) Medição da

Transmitância em % (T) Medição da Concentração (C) Fator da Concetração

(eletrônico) Lâmpadas: Utiliza duas grandes fontes de energia, sendo 1

lâmpada de tungstênio com vapor de halogênio para leitura nas faixas visíveis

(340 a 1000nm) e uma lâmpada de deutério para leituras com a luz

ultravioleta (200 a 340nm) As lâmpadas possuem uma vida útil para

aproximadamente 2000 horas de trabalho, sem necessidade de substituiçã

Sistema Óptico Mono Feixe: Sistema óptico tipo Littrow (mono feixe) com

grade de difração de 1200 linhas/mm Auto Teste (Self Test):

UND 1 EXCLUSIVA 1 11.283,86R$           11.283,86R$                      

7

Homogeneizador De Sangue Para Hematologia Para Tubos De Ensaio E

Frascos com no mínimo as seguintes caracterísiticas: Capacidade: 24 tubos

até 15 mm ou 16 frascos tipo penicilinaControle de velocidade de 5 a 80 RPM

Presilhas em aço inox Caixa em chapa de aço com pintura em epóxi

Voltagem: 110 volts. Assistência técnica local, prazo de garantia mínimo de

01 (um) ano.

UND 2 EXCLUSIVA 2 1.369,37R$             2.738,74R$                        

8

Descongelador rápido de plasma p=or banho de Água com no mínimo as

seguintes caracterísiticas: Gama de temperaturas: 30º C a 35ºC +/- 0,1º C;

Descongelação de sacos de plasma prontos para transfusões com tempo

entre 10 e 20 minutos; Banho de descongelação com distribuição de

temperatura e sem pontos de calor "hotspots"; Sistema completamente

automático; Temperaturas programáveis para plasma e para glóbulos

vermelhos; Capacidade para até oito bolsas de plasma; Sacos de membrana,

desenhadas para aceitar bolsas de plasma , construídas em poliuretano de

alta tecnologia (NASA Research), evitando assim contaminações, devido a

fugas nos sacos; Fornecido com as membranas em poliuretano (instaladas e

de substituição); Ciclos rápidos de descongelação; Controle eletrônico digital

por microprocessador de gestão integrada, com programa de autodiagnóstico

para todas as funções, com: Interruptor geral; Indicação digital de

temperatura. Reservatório de água selado para evitar contaminações vindas

do exterior; Alimentação elétrica: 127/220 Volts/50 Hz, corrente monofásica

com 1300 W de potencia; Fornecido com dispositivo para drenagem fácil da

água

UND AMPLA 3 70.800,00R$           212.400,00R$                    

4
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Descongelador rápido de plasma p=or banho de Água com no mínimo as

seguintes caracterísiticas: Gama de temperaturas: 30º C a 35ºC +/- 0,1º C;

Descongelação de sacos de plasma prontos para transfusões com tempo

entre 10 e 20 minutos; Banho de descongelação com distribuição de

temperatura e sem pontos de calor "hotspots"; Sistema completamente

automático; Temperaturas programáveis para plasma e para glóbulos

vermelhos; Capacidade para até oito bolsas de plasma; Sacos de membrana,

desenhadas para aceitar bolsas de plasma , construídas em poliuretano de

alta tecnologia (NASA Research), evitando assim contaminações, devido a

fugas nos sacos; Fornecido com as membranas em poliuretano (instaladas e

de substituição); Ciclos rápidos de descongelação; Controle eletrônico digital

por microprocessador de gestão integrada, com programa de autodiagnóstico

para todas as funções, com: Interruptor geral; Indicação digital de

temperatura. Reservatório de água selado para evitar contaminações vindas

do exterior; Alimentação elétrica: 127/220 Volts/50 Hz, corrente monofásica

com 1300 W de potencia; Fornecido com dispositivo para drenagem fácil da

água

UND COTA 1 70.800,00R$           70.800,00R$                      

10

Câmara Vertical Para Conservação de concentrado de hemácias com no

mínimo as seguintes especificações: GABINETE EXTERNO – Construído em

chapas de aço tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão,

com revestimento de pintura epóxi. Rodízios com trava e ajuste de nível.

GABINETE INTERNO – Construído em aço inox, no mínimo 06 gavetas de

aço inox, deslizantes sobre trilhos e esferas de aço inoxidável. VENTILAÇÃO

INTERNA – Circulação forçada de ar para homogeneização da temperatura,

dispostos na parte superior do gabinete interno, com parada automática

quando a porta for aberta. ILUMINAÇÃO INTERNA – Através de lâmpada

aproximadamente 20 watts. ISOLAMENTO TÉRMICO – Em poliuretano com

espessura de 50mm. PORTA – De vidro duplo com sistema para evitar

embaçamento, vedação através de perfil magnético, sistema de tranca por

chave, com alarme temporizado de abertura de porta. REFRIGERAÇÃO:

Através de compressor hermeticamente fechado, defrost automático, gás

refrigerante livre de CFC,  placa evaporadora com sistema de degelo. PAINEL 

DE COMANDO

UND AMPLA 9 8.603,33R$             77.429,97R$                      

11

Câmara Vertical Para Conservação de concentrado de hemácias com no

mínimo as seguintes especificações: GABINETE EXTERNO – Construído em

chapas de aço tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão,

com revestimento de pintura epóxi. Rodízios com trava e ajuste de nível.

GABINETE INTERNO – Construído em aço inox, no mínimo 06 gavetas de

aço inox, deslizantes sobre trilhos e esferas de aço inoxidável. VENTILAÇÃO

INTERNA – Circulação forçada de ar para homogeneização da temperatura,

dispostos na parte superior do gabinete interno, com parada automática

quando a porta for aberta. ILUMINAÇÃO INTERNA – Através de lâmpada

aproximadamente 20 watts. ISOLAMENTO TÉRMICO – Em poliuretano com

espessura de 50mm. PORTA – De vidro duplo com sistema para evitar

embaçamento, vedação através de perfil magnético, sistema de tranca por

chave, com alarme temporizado de abertura de porta. REFRIGERAÇÃO:

Através de compressor hermeticamente fechado, defrost automático, gás

refrigerante livre de CFC,  placa evaporadora com sistema de degelo. PAINEL 

DE COMANDO

UND COTA 3 8.603,33R$             25.809,99R$                      

4
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Centrífuga Pequena Ventilada De Bancada e Multifuncional Para Rotina De

Laboratório com no mínimo as seguintes características: Microprocessada,

Acomoda microtubos de 2.0 a 0.2 ml, tubos até 50 ml incluindo tubos de

fundo redondo e Falcon, tubos de coleta e capilares para análise de

microhematócrito; Capacidade máxima: 6 x 50 ml.Controle de tempo: em

minutos e segundos com opção de 1 segundo a 99 minutos, ciclo de

centrifugação contínuo ou ainda ciclo curto através da tecla “Impulse”.Aceita

várias opções de rotor incluindo modelos angulares, swing – out, e rotor para

análise de microhematócrito. ampa de rotor autoclavável, resistente a fenol e

"bio - containmet" ou "aerosoltight" que evita a emissão de

aerosóis.Velocidade máxima: 18000rpm.Força centrífuga máxima (FCR):

25.718xg.Tecla “impulse” para ciclos de centrifugação curtos. 3 programas de

memória.Reconhecimento de rotores. Sensor para desbalanceamento.

Tampa com dispositivo de segurança.

UND 3 EXCLUSIVA 3 4.701,00R$             14.103,00R$                      

13

Coagulômetro Com no mínimo as seguintes características: Coagulômetro de

4 canais simultâneos;4 itens de teste: TP, TTPA, TT, FIB;Alta qualidade na

linearidade da precisão no ensaio do Fibrinogênio;Resultados dos testes

exatos e com excelente repetibilidade;16 posições de pré-aquecimento de

amostras;5 posições de pré-aquecimento dos reagentes;Auto-pipetagem:

acompanha uma micro pipeta que ativa eletronicamente o canal de detecção

da reação de coagulação;Temporizador: 4 contagens de tempo decrescentes

com alerta sonoro na finalização do tempo;Impressora: interna (para

impressão de todos os relatórios);Display: LCD;Reagentes: qualquer tipo -

sistema aberto;Teclado: painel de membrana composto de teclas de figura,

numéricas e de função;Indicador de temperatura (lâmpada). Assistência

técnica local, prazo de garantia mínimo de 01 (um) ano.

UND 1 EXCLUSIVA 1 7.919,25R$             7.919,25R$                        

14

Tela de projeção fixação em parede Tecido: acetinado VPD, Perfil: Perfil

metálico em pintura preto fosco. Moldura metálica em forma de quadro, telas

Flat Screen para projeção de imagens fixas para retroprojetores ou para a

reprodução de filmes, através de projetores multimídia, Altura: 1481, Largura:

2634, Polegadas: 119", Altura total(mm): 1583, Largura Total (mm): 2736,

Largura Borda Total: (mm) 25,4. Fácil instalação. Assistência técnica local,

prazo de garantia mínimo de 01 (um) ano.

UND 1 EXCLUSIVA 1 1.265,62R$             1.265,62R$                        

15

Microcomputador com monitor requisitos mínimos 1. Processador: Tecnologia

de dois núcleos, com no mínimo 3MB de cache; - Possuir clock mínimo de 2.9

GHz ou superior, sem a utilização do recurso de overclock; - Possuir suporte

a execução de sistema operacional e outros aplicativos de 32 e 64 bits; -

Possuir Litografia máxima de 22nm; - O processador ofertado deve estar

atualmente em linha de produção e não ter atingido End-of-Life. 2. PLACA

MÃE - Tecnologia PCI Express com capacidade mínima de 2 (dois) slots PCI

Express; - Controladora SATA com pelo menos 2 canais, sendo no mínimo 01

(uma) portas SATA 6.0 Gb/s e no mínimo 01 (uma) porta SATA 3.0Gb/s ou

superior; - Controladora de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mb/s; - Pelo

menos 02 portas USB 3.0 e 6 USB 2.0; - Controladora de áudio com pelo

menos 2 canais; - Controladora de 2 canais de DDR3 DIMM com suporte a

pelo menos 16 GB de memória DDR3 de 1600MHz; 3. MEMÓRIA

PRINCIPAL 

UND AMPLA 30 3.836,29R$             115.088,70R$                    

39
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Microcomputador com monitor requisitos mínimos 1. Processador: Tecnologia

de dois núcleos, com no mínimo 3MB de cache; - Possuir clock mínimo de 2.9

GHz ou superior, sem a utilização do recurso de overclock; - Possuir suporte

a execução de sistema operacional e outros aplicativos de 32 e 64 bits; -

Possuir Litografia máxima de 22nm; - O processador ofertado deve estar

atualmente em linha de produção e não ter atingido End-of-Life. 2. PLACA

MÃE - Tecnologia PCI Express com capacidade mínima de 2 (dois) slots PCI

Express; - Controladora SATA com pelo menos 2 canais, sendo no mínimo 01

(uma) portas SATA 6.0 Gb/s e no mínimo 01 (uma) porta SATA 3.0Gb/s ou

superior; - Controladora de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Mb/s; - Pelo

menos 02 portas USB 3.0 e 6 USB 2.0; - Controladora de áudio com pelo

menos 2 canais; - Controladora de 2 canais de DDR3 DIMM com suporte a

pelo menos 16 GB de memória DDR3 de 1600MHz; 3. MEMÓRIA

PRINCIPAL 

UND COTA 9 3.836,29R$             34.526,61R$                      

17

Projetor multimídia (data show) requisitos mínimos: 1. CARACTERISTICAS 2.

Tipo de projetor - Multimídia, DLP 3. Tipos de projeção - Frontal, mesa,

traseira e teto 4. Luminosidade - Padrão 3500 Lumens, econômica sim, 33/30

dBA. - Duração aproximada da lâmpada 3.500/6.500 horas (Modo

Normal/Eco). 5. Tamanho da imagem - 37.5” a 300”. 6. Tecnologia - Pronto

para HDTV, Sim, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i,1080p. - Ajuste

automático: não. - Sinal de busca automática: Sim - Multimídia: Sim - 1 alto

falante de 10W. Und 55 ITEM DESCRIÇÃO UND QTD. - Seleção automática

de fontes: Sim 7. Resolução - Máxima: 1600 x 1200 UXGA. - Nativa XGA

(1024 X 768). 8. Formato de exibição - Sim 4:3 (5 aspectos selecionáveis). 9.

Proteção - Trava de segurança: sim - Trava do painel de teclas: Sim 10.

Controle Remoto - Sim 11. Imagem - Ajustes de imagem: sim. - Congela a

imagem: sim. - Closed caption: sim - Contraste: 13.000:1. 12. Lente - Tipo de

lente: F=2.59–2.87, F=16.88–21.88 mm. - Zoom: 1.3:1 manual. 13. Funções

especiais - Tecnologia SmartEco, 3D Ready (DLP link),3D direto do Blue Ray,

nVídia 3DTV Play, Zoom Digital 2x, Subtítulos (Close Caption).

UND 1 EXCLUSIVA 1 2.410,30R$             2.410,30R$                        

18

Ar condicionado Split- 36.000 BTUs Frio, tipo Split com Controle remoto, com

selo Eletrobrás/IMETRO consumo de energia tipo A voltagem 220. Garantia

mínima de 2 anos no equipamento e 3 anos no compressor. Selo Procel de

economia de energia. Inclusa instalação (com fornecimento de material e mão

de obra).

UND 2 EXCLUSIVA 2 5.431,83R$             10.863,66R$                      

19

Ar condicionado Split - 12.000 BTUs Frio, tipo Split com controle remoto, com

selo Eletrobrás/IMETRO consumo de energia tipo A voltagem 220. Garantia

mínima de 2 anos no equipamento e 3 anos no compressor. Selo Procel de

economia de energia. Inclusa instalação (com fornecimento de material e mão

de obra).

UND 1 EXCLUSIVA 1 1.575,92R$             1.575,92R$                        

20

Maca (Divã Clínico) Madeirada na cor argila, 02 módulos com 1,00m de

armários na parte inferior. Elevação do encosto com 03 posições. Assistência

técnica local, prazo de garantia mínimo de 01 (um) ano e montagem.
UND 3 EXCLUSIVA 3 1.095,95R$             3.287,85R$                        

21

Escada com 2 degraus Com as especificações mínimas ou superior: de inox

3 degraus, estrutura em tubos de aço, degraus com piso em chapa de aço,

esmaltada. Pés-ponteiras de borracha. Prazo de garantia mínimo de 01 (um)

ano.
UND 7 EXCLUSIVA 7 128,09R$                896,63R$                           
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Cama hospitalar ergonômica fawler STD, cabeceira e penteadeira em tubos

redondos esmaltados, estrado em chapa de aço esmaltado com movimentos

de fawler, semi-fawler, flexão de pernas, cardíaco trendelemburg por meio de

duas manivelas. Pés com rodízios de 3 “.Dimensões 190 x 90 cm,

acompanha colchão de espuma em dimensão adequada e revestimento em

napa. Prazo de garantia mínimo de 01 (um) ano e montagem.

UND 3 EXCLUSIVA 3 2.213,97R$             6.641,91R$                        

23

Carro de emergência construído em chapa metálica, com tratamento

antiferrugem e pintura eletrostática texturizada, com 04 rodízios de movimento

de 360 graus e freio em 02 rodas. Gaveteiro composto de 03 gavetas, sendo

uma com 18 divisões para guardar medicamentos e duas para instrumentos.

Um compartimento fechado com tampa basculante, para uso geral.Tampo

superior em material sintético dividido em dois módulos.

Bandeja com giro livre de 360 graus, para acomodação de

desfibrilador/monitor ou cardioversor. Dotado de cabo de força tripolar de 2,00

metros, e 4 tomadas (2P+T) de distribuição para alimentação dos

equipamentos. Proteção de borracha em todo o perímetro contra impactos.

Dimensões: 520 mm x 725 mm x 1095 mm, peso: 63 Kg, Fabricação

Nacional. Posição Fiscal: 90.18.19.80 deverá acompanhar DESFRIBILADOR,

portátil e compacto, dotado de alça e suporte de pás no próprio gabinete para

facilitar o transporte, sincronismo com monitor para cardioversão, indicação

luminosa da onda “R”. Teclado de membrana para seleção de energia e

funções com indicação visual. 

UND 1 EXCLUSIVA 1 4.087,45R$             4.087,45R$                        

24

Carro para transporte de materiais (diversos) Com, estrutura em chapa de

aço carbono de 0,90 mm, possui 8 gavetas com divisórias para

medicamentos, 1 gavetão, sistema de trava simultânea para gavetas e pára-

choque de borracha em toda volta para proteção de parede, prateleiras

confeccionada em chapa de aço inoxidável de 0,80 mm, com gradil em toda

volta, puxador confeccionado em tubo de aço carbono de 0 1 “x 1, 20 mm,

rodízios giratórios de 0 6”, sendo 2 fixos e 2 giratórios. Acabamento em

pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem

em estufa, dimensões: 0,45 x 0,75 x 0,80 (C x L x A) Assistência técnica local,

prazo de garantia mínimo de 01 (um) ano e montagem.

UND 1 EXCLUSIVA 1 3.184,71R$             3.184,71R$                        

25

Balança analítica digital para laboratório Carga Máxima / Move Range

210g/200g; Redibilidade / Move Range 0,0001g/0,001g; Faixa de Tara até

carga máxima; Tempo de Medida 3 a 10seg.; Calibração Automática externa;

Ajuste da Rede Automático; Faixa de Rede 95 a 240VAC; Freqüência

50/60hz; Consumo 8VA; Dimensões Prato 75mm; Dimensões Totais

240x260x300mm; Peso 5,2kg; Funções Floating display e Integration time

Permitem selecionar 9 condições de estabilidade garantindo estabilidade das

pesagens em condições adversas; Pesagem em valores percentuais com 2

casas decimais; Os valores já são apresentados com cálculos em percentuais 

de peso; Interface serial; Permite a conexão com computador, coletor de

dados ou impressora; Fonte chaveada Permite operá-la entre 95 a 240VAC;

Calibração rápida e simples (em menos de 50 segundos, você terá sua

balança calibrada); Peso padrão de 100g. Assistência técnica local, prazo de

garantia mínimo de 01 (um) ano.

UND 2 EXCLUSIVA 2 5.595,65R$             11.191,30R$                      
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Freezer para Soroteca Gabinete tipo freezer, internamente em material não

ferroso, com cantos arredondados e, externamente, em chapa de aço tratada

e pintada com tinta epóxi; Porta externa com fecho magnético e guarnição de

vedação de PVC em todo o perímetro e chave de segurança na porta. Deve

possuir no mínimo quatro gavetas aramadas pintadas a pó eletrostático,

montadas sobre trilhos para movimentação suave, com fechamento frontal

em acrílico transparente; Capacidade de armazenamento para 300 bolsas de

plasma, pelo menos. Sistema de refrigeração selado, livre de CFC; Isolação

térmica em poliuretano em todas as paredes e porta; deve possuir chave

geral para alimentação elétrica, com fusíveis de proteção; painel de controle,

superior, com teclas tipo membrana; Controlador eletrônico, microprocessado,

pré-calibrado em -30 Graus C, com leitura digital da temperatura e precisão

de +/-0,5 Graus C; teclas de acréscimo e decréscimo da temperatura, com

ajuste de 0,1 Graus C; alarmes audiovisuais, programáveis, de alta e baixa

temperatura; Alarme audiovisual de falta de energia; Tecla para inibir o som

dos alarmes durante 10 minutos aproximadamente;

UND 2 EXCLUSIVA 2 18.633,33R$           37.266,66R$                      

27

Freezer para Armazenamento de Sangue A temperatura deverá ser ajustada

em -30°C, com controle microprocessado. Painel de controle montado na

parte superior do Freezer, com display de temperatura digital e termômetro

gráfico por led. Função de degelo automático, com ciclos automáticos a cada

6 (seis) ou mais horas, com variação de temperatura (no interior do

refrigerador) durante o ciclo de degelo não superior à + 6,0°C, e com variação

da temperatura na amostra não superior à + 2,0°C. Remoção automática de

condensação sem dreno. Ajuste de temperatura com chave de segurança de

posição tripla que permite o travamento do painel de controle ou através de

senha. Alarmes audíveis e visuais para temperatura alta/baixa, falha de

energia, porta aberta, bateria baixa, com indicação visual para funções

críticas. Circulação forçada de ar. Botão para teste dos alarmes. Porta sólida

com trava e fechamento automático. Luz interna em Led. Fornecido com

registrador gráfico e contato para alarme remoto de série. Bateria de back-up

para garantir o funcionamento do display em caso de falta de energia. Cabine

com isolamento em poliuterano de alta densidade e livre de CFC. 

UND 2 EXCLUSIVA 2 21.116,66R$           42.233,32R$                      

28

Centrifuga de Imunohematologia Microprocessada Display Digital; Velocidade

ajustável mínimo de 500rpm a 15000 rpm; Motor de Indução Magnética: (livre

de manutenção);Ajuste de Break (freio);Com no mínimo memória para 3

programas Possibilidade de troca de rotor; Sistema de Segurança:

INTERLOOK que impede a abertura da tampa durante a operação;

Capacidade mínima de 12 tubos de 12x75mm ; Rotor de ângulo fixo com

RCF mínimo de 4100;Timer com ajuste de 0 à 59 segundos e 1 a 99 min;

Ajuste de aceleração e desaceleração; Voltagem: 110/220V, 60Hz. Peso

aproximado de 12Kg. Olho mágico na tampa possibilitando a aferição da

velocidade por tacômetro externo; Assistência técnica local, prazo de garantia

mínimo de 01 (um) ano.

UND 3 EXCLUSIVA 3 5.453,00R$             16.359,00R$                      
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Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax) Multifuncional laser

color Descrição Especificações Tecnologia de Impressão Laser Memória

Mínima 64MB Velocidade do Processador: mínima 600 MHz Funções

Imprimir, copiar, digitalizar, fax Admite multitarefas Impressora Velocidade de

impressão: Preto: Até 16 ppm / Cor: Até 4ppm Ciclo mensal: Até 20.000

páginas Volume mensal: 250 a 950 páginas Tipo do Papel A4 / A5 / A6 /

Carta / Ofício / Executivo Monitor Tela de toque colorida Conectividade Rede

sem fios: Wifi 802.11 b/g/n integrada Porta USB 2.0 de alta velocidade Porta

de rede Fast Ethernet 10/100base-TX incorporada Requisitos de Sistema

Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits),

Windows XP de 32 bits (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de

disco rígido (CD e pacote Web); 400 MB de espaço na unidade de disco

rígido (Especificações de fábrica para Instalação Smart); 512 MB de RAM

mínima instalada para CD-ROM/DVD ou Internet, porta USB ou de rede; Mac

OS X v 10.6; Processador PowerPC G4, G5, ou Intel® Core™; 500 MB de

espaço disponível em disco rígido;

UND 10 EXCLUSIVA 10 1.468,26R$             14.682,60R$                      

30

No Break (para Computador) REQUISITOS MÍNIMOS: CARACTERISTICAS

Potência de pelo menos 1 KVA; Pelo menos 06 tomadas de saída; - Entrada

bivolt ou automática (110/220) e saída 110/115 V; - Proteção contra descarga

total das baterias; - Proteção contra sub/sobretensão com desligamento e

retorno automático de rede elétrica; Proteção contra curto-circuito interno;

Proteção contra surtos de tensão; Permite ser ligado na ausência de rede

elétrica (DC-START); Alarme audiovisual para indicativos de falha

operacional, queda da rede e fim de autonomia; Garantia local on-site de pelo

menos 02 anos.

UND 22 EXCLUSIVA 22 858,08R$                18.877,76R$                      

31

Leitor de Código de Barras Tipo: Manual, feixe de luz: Bidirecional, fonte de

luz: laser 650 nm, velocidade de leitura 100 P/S, interface: USB.

Características: memória para programas de 1MB flasch e IMB SRAM para

dados, visor gráfico de cristal líquido (128x64 pontos), teclado PC e IRDA,

acompanha um gerador de aplicações e software de comunicação. Garantia:

mínima de 12 meses a contar da data do recebimento definitivo.

UND 13 EXCLUSIVA 13 296,08R$                3.849,04R$                        

32

Impressora de Código de Barras Características: Tecnologia térmica/térmica

direta, resolução de 203 DPI, largura de impressão máxima de 104mm e

mínima de 19mm,com velocidade 76 mm/segundo, linguagem EPL e ZPL,

processador 32 BIT RISC, conectividade serial, paralela e USB, ribbon resina,

memória 4 MB flash e 8MB RAM, interface: RS232/USB, comprimento

máximo da impressão de 991 mm, sensor de mídia reflexivo/transmissivo,

peso de TD: 1,4KG/TT: 2,1KG, dimensão TD: 210X171X152mm/TT:

254x193x191 mm. Com instalação e configuração pelo fornecedor. Garantia:

mínima de 12 meses a contar da data do recebimento definitivo.

UND 9 EXCLUSIVA 9 1.393,15R$             12.538,35R$                      

953.413,24R$                    VALOR TOTAL ESTIMADO.
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