Diário Oficial

79

Teresina(PI) - Terça-feira, 21 de julho de 2020 • Nº 134

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 - CPL/SESAPI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº AA.900.1.009179/19-13
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO
AO CENTRO DE ESPECIALIDADES REGIONAL  CER IV, NA CIDADE DE PARNAÍBA/PI.
Pregoeiro: Valdeci Pinheiro da Silva
Data da Adjudicação: 29/06/2020.
Data da Homologação: 09/07/2020
Autoridade Superior: FLORENTINO ALVES VERAS NETO - Secretário de Estado da Saúde do Piauí.
Presidente CPL/SESAPI: Daniel e Vidal Martins
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Discriminação
Mesa Para Computador Base
e material de confecção em
madeira/MDP/MDF ou similar;
divisões de 1 a 2 gavetas. Possui
suporte para CPU, impressora e
teclado.
Mesa Para Impressora
Estrutura em aço/ ferro pintado.
Dimensões mínimas 50 x 40 x
70 cm, tampo em
MADEIRA/MDP/ MDF e
similares
Smart TV 4K LED 41; portas
USB, FULL HD, entrada HDMI
com cabo HDMI 1,5 m para
conexão com outros
equipamentos; com conversor
digital integrado; conexão WiFi nativa; garantia de 36 (trinta
e seis) meses.
Computador
(desktopbásico). Especificação mínima:
que esteja em linha de produção
pelo fabricante; computador
desktop com processador no
mínimo Intel core i3 ou AMD
a10 ou similar; possuir 1 (um)
disco rígido de 500 gigabyte;
memória RAM de 08 (oito)
gigabytes, em 02 (dois)
módulos idênticos de 04
(quatro) gigabytes cada, do tipo
SDRAM DDR4 2.133 MHz ou
superior, operando em
modalidade dual CHANNEL; a
placa principal deve ter
arquitetura ATX, MICROATX,
BTX ou MICROBTX,
conforme padrões estabelecidos
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e divulgados no sítio
www.formfactors.org,
organismo que define os
padrões existentes; possuir pelo
menos 01 (um) slot PCIEXPRESS 2.0 x 16 ou superior;
possuir sistema de detecção de
intrusão de chassis, com
acionador instalado no
gabinete; o adaptador de vídeo
integrado deverá ser no mínimo
de 01 (um) gigabyte de
memória, possuir suporte ao
Microsoft Direct X 10.1 ou
superior, suportar monitor
estendido, possuir no mínimo
02 (duas) saídas de vídeo, sendo
pelo menos 01 (uma) digital do
tipo HDMI, display PORT ou
DVI; unidade combinada de
gravação de disco ótico CD,
DVD ROM; teclado USB,
ABNT 2, 107 teclas (com fio) e
mouse USB, 800 DPI, 2 botões,
scroll (com fio); monitor de
LED 19 polegadas (widescreen
16:9); interfaces de rede
10/100/1000 e Wi-Fi padrão
IEEE 802.11 b/g/n; sistema
operacional Windows 10 pro
(64 bits); fonte compatível e que
suporte toda a configuração
exigida no item; gabinete e
periféricos deverão funcionar
na vertical ou horizontal; todos
os equipamentos ofertados
(gabinete, teclado, mouse e
monitor) devem possuir
gradações neutras das cores
branca, preta ou cinza,
mantendo o mesmo padrão de
cor; todos os componentes do
produto deverão ser novos, sem
uso,
reforma
ou
recondicionamento; garantia de
36 (trinta e seis) meses on-site.
Impressora Laser (comum).
Especificação mínima: que
esteja em linha de produção
pelo fabricante; impressora
laser com padrão de cor
monocromático; resolução
mínima de 600 x 600 DPI;
5
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velocidade de 35 páginas por
minuto PPM; suportar tamanho
de papel A5, A4 carta e ofício;
capacidade de entrada de 200
páginas; ciclo mensal de 50.000
páginas; interface USB;
permitir compartilhamento por
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meio e rede 10/100/100 ethernet
e WIFI 802.11 b/g/n; suportar
frente e verso automático; o
produto deverá ser novo, sem
uso,
reforma
ou
recondicionamento garantia de
12 (doze) meses.
Impressora
Laser
Multifuncional (copiadora,
scanner e fax): Especificação
mínima que esteja em linha de
produção pelo fabricante. Com
tecnologia laser ou LED, padrão
de cor monocromático, tipo
multifuncional (imprime, copia,
digitaliza, fax), memória 128
MB, resolução de impressão
600 x 600 DPI, resolução de
digitalização 1200 x 1200 DPI,
6 resolução de copia 600 x 600, Und
velocidade de impressão 30
PPM preto e branco, capacidade
de bandeja 150 paginas, ciclo
mensal de 30.000 páginas; ciclo
mensal 30.000 páginas; fax 33.6
kbps opcional; interfaces USB,
rede ethernet 10/100 e Wi-Fi
802.11 b/g/n ; frente e verso
automático; o produto deverá
ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento; garantia
mínima de 12 (doze) meses.
Computador
Portátil
(Notebook). Especificação
mínima: que esteja em linha de
produção pelo fabricante;
computador portátil (notebook)
com processador no mínimo
Intel core i5 ou AMD a10 ou
similar; 1 (um) disco rígido de
500 GB; velocidade de rotação
7.200 rpm; unidade combinada
de gravação de disco ótico CD,
DVD ROM; memória RAM de
08 (oito) gigabytes, em 02
(dois) módulos idênticos de 04
7
Und
(quatro) gigabytes cada, do tipo
SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou
superior; tela LCD de 14 ou 15
polegadas widescreen, suportar
resolução 1.600 x 900 pixels;
teclado deverá conter todos os
caracteres da língua portuguesa,
inclusive ç e acentos, nas
mesmas posições do teclado
padrão abnt2; mouse touchpad
com 02 (dois) botões
integrados; mouse óptico com
conexão USB e botão de
rolagem (scroll); interfaces de
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rede 10/100/1000 conector rj-45
fêmea e WIFI padrão IEEE
802.11a/b/g/n;
sistema
operacional Windows 10 pro
(64 bits); bateria recarregável
do tipo íon de lítio com no
mínimo 06 (seis) células; fonte
externa automática compatível
com o item; possuir interfaces
USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI
ou display port e 01 (uma)
VGA, leitor de cartão; webcam
FULL HD (1080p); deverá vir
acompanhado de maleta do tipo
acolchoada para transporte e
acondicionamento
do
equipamento; o equipamento
deverá ser novo, sem uso,
reforma ou recondicionamento;
garantia de 36 (trinta e seis)
meses.
No Break (para computador).
Especificação mínima: que
esteja em linha de produção
pelo fabricante; no-break com
potência nominal de 1,2 KVA;
potência real mínima de 600 W;
tensão entrada 115/127/220
Volts (em corrente alternada)
com comutação automática;
tensão de saída 110/115 ou 220
Volts (a ser definida pelo
8
Und
solicitante);
alarmes
audiovisuais; bateria interna
selada; autonomia a plena carga
(mínimo 15 minutos)
considerando consumo de 240
Watts; possuir no mínimo 06
tomadas de saídas (padrão
brasileiro); o produto deverá ser
novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento; garantia de
12 (doze) meses.
Tela de Projeção com tripé
retrátil manual; Área visual de
aproximadamente 1,80 x 1,80 m
(+ ou - 10%); Deverá possuir
estojo em alumínio com pintura
eletrostática resistente a riscos e
corrosões; Possuir poste central
com resistência e sustentação
9 suficiente para atender a Und
especificação da tela citada
acima; Deverá possuir
superfície de projeção do tipo
Matte White (branco opaco) ou
similar, que permita ganho de
brilho; possuir bordas pretas
que permita enquadramento da
imagem; O equipamento deverá
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ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento; Garantia
mínima de 12 (doze) meses.
Projetor Multimídia (Data
Show). Deve estar em linha de
produção pelo fabricante, deve
possuir tecnologia LCD com
matriz ativa TFT com 16
milhões de cores; Resolução
mínima nativa de 1024 x 768 e
compatibilidade 16:9; Deve
possuir interfaces de
comunicação, sendo 01 (uma)
VGA e 01 (uma) HDMI; Deve
possuir entrada USB;
Luminosidade mínima de 2500
10 lumens; Alto-falante integrado Und
no projetor com o mínimo de 1
W de potência; Alimentação
automática 100-120V, 220240V; Controle remoto IR, cabo
de alimentação, cabo VGA;
Manual do usuário; Suporta
apresentações a partir de um
pendrive direto no projetor (sem
o uso de PC); O equipamento
deverá ser novo, sem uso,
reforma ou recondicionamento;
Garantia mínima de 36 (trinta e
seis) meses.
Lousa
Interativa.
Especificação mínima: que
esteja em linha de produção
pelo fabricante; conexão a
computador e Suporte aos
sistemas operacionais Windows
e Linux; dimensão mínima de
77 polegadas; funcionalidade;
suporte para fixação na parede;
extensão para cabo USB; com
caneta, apagador e bastão;
sensível ao toque; permite
utilização simultânea de dois
usuários; capacidade de
adicionar anotações e salvá-las
11
Und
em programas de terceiros
(Word, Excel, Power Point,
Visio, Corel Draw, etc.); deve
permitir gravação de todas as
ações feitas pelo usuário,
incluindo voz, em formato de
vídeo AVI e WMV; atualização
gratuita do software; número
limitado de usuários da lousa;
software de utilização da lousa
com interface intuitiva; recurso
de reconhecimento de toque,
que permita escrever com a
caneta, manipular objetos com o
dedo e apagar com a palma da
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mão, sem necessidade de
acionar nenhum controle;
possuir player de vídeo, que
permite fazer anotações sobre o
vídeo em exibição ou sobre
imagens provenientes de
câmera como a captura dessa
imagem; preserva todo
conteúdo estático em diversos
formatos (PDF, PPR, GIF,
BMP, PNG E JPG); deve
possuir biblioteca vasta,
incluindo animações feitas em
Flash, permitindo que o usuário
crie o próprio banco de
biblioteca, etc.; interface
USB; garantia mínima de 12
(doze) meses.
Aparelho de DVD com
controle remoto; com portas
USB;
reprodução
12 DVD/CD/CDUnd
R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/M
P3. Garantia mínima de 12
(doze) meses.
Equipamentos
para
Videoconferência. Sistema de
videoconferência composto por
1 codec, 1 câmera de vídeo PTZ
com zoom mínimo de 4 vezes; 1
microfone omnidirecional e 2
Smart TV de LED, de no
mínimo 42 polegadas. Taxa de
transmissão de 64 Kbps até
4096 Kbps, com QoS embutido
no sistema, e cancelador de eco;
alcance do zoom: tamanho da
TV e captura do microfone
devem ser definidos de acordo
com o tamanho da sala de
13 reunião para adequada Und
visibilidade e captura de
imagens e sons; resolução de
vídeo no mínimo padrão High
Definition  720 p; deve
possuir, no mínimo, 1 entrada
de vídeo digital para conexão
com PC. Possuir, no mínimo, 2
saídas de vídeo DVI ou HDMI
ou VGA. Possuir, no mínimo, 1
entrada e 2 saídas de áudio
stereo. Possuir no mínimo 02
entradas para microfone. Rack
para suporte de TV duplo (dual
monitor). Garantia mínima de
36 (trinta e seis) meses, on-site.
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HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa de licitação nº 019/2020
De acordo. Dispenso a licitação nos termos do inciso II, do art. 24 da
Lei nº 8.666/93 e a ratifico, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/
93. Autorizo a contratação direta da empresa CENTROMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 14.779.196/0001-79, para Contratação
de empresa para fornecimento de 10 (dez) reguladores para cilindro
de oxigênio para atender as necessidades do Hospital Regional de
Campo Maior, no valor total de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos
reais), para vigência contratual até 31 de dezembro de 2020.
Publique-se.
Encaminhe-se ao Setor Financeiro, para providências complementares.
Campo Maior-PI, 14 de julho de 2020.
Celene Maria Moraes Fontenele
Diretora Geral do HRCM
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitação nº 019/2020.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 10 (dez)
reguladores para cilindro de oxigênio para atender as necessidades
do Hospital Regional de Campo Maior.
CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR.
CONTRATADA: CENTROMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
CNPJ nº 14.779.196/0001-79.
ENDEREÇO: Av. São Raimundo, 750, Piçarra, Cep: 64.017-090,
Teresina - PI0.
VALOR: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
FONTE DE RECURSOS: Tesouro Estadual/100 e SUS/113.
DATA DE ASSINATURA: 14 de julho de 2020.
PRAZO DE VIGENCIA: 31 de dezembro de 2020.
Celene Maria Moraes Fontenele
Diretora Geral HRCM
Of. 0344

Of. 150

