
FAHECE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

Rua Presidente Countinho, 160 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3212-1300 Fax: (48) 3212-1374

COLETA DE PREÇOS Nº. 131/14

Data: 03/06/2014

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE MATERIAL

Item Especificacao do Material Unidade Quantidade
1 Nobreak - 3.000VA

Sistema de energia elétrica estabilizada e
ininterrupta - Nobreak, com capacidade mínima de
3.000VA.
- Bypass automático no caso de anomalias, sobrecarga
ou sobrecorrente.
- Topologia, dupla conversão, sem tempo de
transferência.
- Autonomia de bateria: mínima de 25 minutos.
- Bateria selada, livre de manutenção
ENTRADA:
- Tensão de alimentação: nominal 220Vac, operando na
faixa de +/- 15%
- Alimentação: através de cabo com plugue novo
padrão NBR 14.136
- Frequencia de entreda: 60Hz (+/-5%)
SAIDA:
- Capacidade de saída: mínimo 3.000VA
- Número de tomadas de saída: mínimo de 4 tomadas
conforme plugue padrão NBR 14.136
- Tensão de saída estabilizada: 110Vac (+/-2%) forma
de onda Senoidal
- Proteção de saída: eletrônica contra sobrecarga,
curto-circuito, by-pass automático e mínima descarga
de bateria.
- Frequência de saída: 60Hz (+/-3Hz) sincronizada
com a frequência da tensão de entrada.
ALARMES:
- Alarmes visuais de rede normal/anormal, bateria em
carga/descarga, bateria em nível baixo, sobrecarga,
saída energizada e by-pass.
- Alarmes sonoros de bateria em descarga e bateria
em nível baixo, falha na rede e final de autonomia.
O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de
operação e serviço em lingua portuguesa. Possuir
garantia de fábrica mínima de 01 ano. O licitante
deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem
ônus.

Unidade 01



2 Microcomputador Desktop.

- Sistema Operacional Windows 8.1 pro 64 bits,
Português,
- Processador 3ª Geração do processador Core i5
3,1Ghz ou similar.
- Cache de 6MB
- Memória de 8GB DDR3 ou superior
- Disco Rígido de 1TB, SATA
- Leitor de cartões de memória
- Leitor e Gravador de DVD/CD
- 02 portas USB 3.0
- Placa de Vídeo integrada
- Caixa de som integrada ao gabinete
- Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Desktop Slim
- Tela de 18,5" wide, resolução 1360x768 60Hz
- Teclado ABNT2
- Mouse óptico
- Cor: preta
- Fonte bivolt
- Certificação ISO 14001
O equipamento não deverá requerer ferramentas para
abertura do gabinete, nem para afixação/remoção do
disco rígido, unidade óptica e placas de expansão
tipo PCI.
Garantia de 03 anos e com atendimento On Site em
todo estado de Santa Catarina.
Dimensões para referência:
- Altura: 10,7 pol
- Largura: 3,9 pol
- Profund.: 14,8 pol
- Peso máximo: 13,22 pol

Unidade 14

3 Microsoft Office professional 2013 Unidade 14

Somente serão acatados os orçamentos com as seguintes informações::
1. Informar na proposta a razão social e CNPJ da empresa;
2. Validade da proposta;
3. Marca do material e nome do fabricante (quando for necessário);
4. Prazo de entrega;
5. Frete CIF (pago até Florianópolis);
6. Condição de Pagamento (até 30 dias após a entrega do material);
7. Carta de exclusividade (caso seja fornecedor exclusivo do material);

Endereço de entrega: Almoxarifado FAHECE - Rod. Virgílio Várzea, 2975 - Saco Grande - Fpolis -
SC.
Horário para entrega: 8:00hs às 17:00hs
Dúvidas: Lyvens Zorek - lyvens.zorek@fahece.org.br - (48) 3212-1358

Favor encaminhar orçamento para o e-mail  lyvens.zorek@fahece.org.br, até o dia 10/06/2014
às 17:00 horas, em papel timbrado.



Florianópolis, 03 de junho de 2014.

 Lyvens Zorek 
Divisão de Compras - FAHECE

lyvens.zorek@fahece.org.br
(48) 3212-1358


