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RESULTADO POR FORNECEDOR

02.370.758/0001-47 - FLUKE DO BRASIL LTDA

ItemDescrição
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Critério de

Valor (*)

Valor

Unitário
Valor Global

12 ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA Unidade 4 R$

86.643,1900

R$

86.000,0000

R$ 344.000,0000

Marca: Tektronix

Fabricante: Tektronix

Modelo / Versão: TSG4106A M00 + VM00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador vetorial RF de DC até 6Ghz, gera sinais analógicos e digitais vetoriais. Possui

entrada IQ para modulações ask, fsk, msk, psk, qam, vsb e personalizável, modulações de sinais analógicos do tipo AM, FM, e

modulção em fase e pulso. Modulação de sinais vetorias para portadoras entre 4Mhz e 6Ghz. Garantia de 3 anos. Modelo TSG4106A

M00 + VM00. Marca Tektronix

Total do Fornecedor: R$

344.000,0000

 

26.355.949/0001-06 - OKK SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

ItemDescrição
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Critério de

Valor (*)

Valor

Unitário
Valor Global

1 PEÇA/COMPONENTE FONTE

ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Unidade 4 R$

35.008,0100

R$

29.500,0000

R$ 118.000,0000

Marca: Keithley

Fabricante: Keithley

Modelo / Versão: 2290E + 5YEW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fontes de alimentação de bancadas 5kv power supply 240vac nominal input. Manual de

instruções. Garantia de 5 anos.

2 PEÇA/COMPONENTE FONTE

ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Unidade 1 R$

35.008,0100

R$

29.500,0000

R$ 29.500,0000

Marca: Keithley

Fabricante: Keithley

Modelo / Versão: 2290E + 5YEW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fontes de alimentação de bancadas 5kv power supply 240vac nominal input. Manual de

instruções. Garantia de 5 anos.

3 OSCILOSCÓPIO Unidade 4 R$

104.651,7900

R$

97.500,0000

R$ 390.000,0000

Marca: TEKTRONIX

Fabricante: TEKTRONIX

Modelo / Versão: MDO34 -BW1000 + ACESSÓRIOS 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio de múltiplo domínio, com tecnologia de fósforo digital, largura de banda de

1ghz, 4 canais, taxa de amostragem mínima de 5 gs/s, possibilidade de inclusão futura de 16 canais digitais. Possibilidade de

analisador de espectro embutido com range de 9khz a 3ghz. Tela colorida mínima de 11,5 polegadas hd tft lcd com resolução de 1920

pixels na horizontal por 1080 pixels na vertical com touch screen capacitivo. Comprimento de registro 10m pontos para cada um dos

4 canais do osciloscópio simultaneamente. Faixa de base de tempo dos 4 canais de osciloscópio: de 400ps a 1000s/ div. Comprimento

de registro para os 16 canais digitais de 10m pontos com taxas de amostragem de até 500ms/s e 2 ns de resolução. Controle para

permitir zoom na forma de onda e para posicionar manualmente marcas de identificação de eventos de interesse no sinal. Busca de

eventos com posicionamento de marcas automaticamente. Resolução vertical de cada um dos 4 canais de osciloscópio de 8 bits.

Impedância de entrada dos 4 canais de osciloscópio de 1mohm e 50ohms. Sensibilidade vertical em 1mohm dos 4 canais de

osciloscópio de 1mv a 10v/div. Análise de fft, matemática avançada possibilitando editar equações com as medidas em tempo real.

Mínimo 25 medidas automáticas das quais até 4 possam ser exibidas na tela, simultaneamente. Estatísticas das medidas automáticas

indicando valor médio, máximo, mínimo e desvio padrão. Medidas com cursores. Modos de aquisição dos 4 canais de osciloscópio:

amostragem, peakdetect, médias, envelope, hi-res e roll. Tipos de trigger dos 4 canais de osciloscópio: borda, largura de pulso,

vídeo, runt, estados lógicos e de tempo de setup e de hold.Trigger Em um valor lógico do barramento de dados paralelos para os 16

canais digitais. Interface de comunicação com computador tipo pc: usb 2.0 e lan 10/100base-t. Deve incluir software para controle do

osciloscópio e transferência de dados de forma de onda, configurações do painel e imagens de tela. Interfaces Usb 2.0 no painel

frontal para armazenamento de dados de forma de onda, configurações do painel e imagens de tela em memória de massa. Porta de

saída hdmi, permitindo mostrar a tela do osciloscópio em um monitor externo ou projetor. Possibilidade de opcionais futuros de

análise e de trigger de barramento serial rs232, mostrando os dados decodificados em hexadecimal, binário e ascii em forma de

tabelas e de formas de onda. Possibilidade de análise e de trigger de barramento serial can, mostrando os dados decodificados em

hexadecimal e binário em forma de tabelas e de formas de onda. Possibilidade de análise e de trigger de barramento serial i2c e spi,

mostrando os dados decodificados em hexadecimal e binário em forma de tabelas e de formas de onda.Devendo o instrumento ser

possível realizar as medidas com os opcionais instalados. Dimensões máximas: 260 mm de altura por 380 mm de largura e 150 mm

de profundidade, peso aproximado 6 kg. Deve incluir 04 pontas de prova passivas de 1ghz x10. Garantia mínima de 3 anos.

4 OSCILOSCÓPIO Unidade 1 R$

104.651,7900

R$

97.500,0000

R$ 97.500,0000

Marca: TEKTRONIX



Fabricante: TEKTRONIX

Modelo / Versão: MDO34 -BW1000 + ACESSÓRIOS 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio de múltiplo domínio, com tecnologia de fósforo digital, largura de banda de

1ghz, 4 canais, taxa de amostragem mínima de 5 gs/s, possibilidade de inclusão futura de 16 canais digitais. Possibilidade de

analisador de espectro embutido com range de 9khz a 3ghz. Tela colorida mínima de 11,5 polegadas hd tft lcd com resolução de 1920

pixels na horizontal por 1080 pixels na vertical com touch screen capacitivo. Comprimento de registro 10m pontos para cada um dos

4 canais do osciloscópio simultaneamente. Faixa de base de tempo dos 4 canais de osciloscópio: de 400ps a 1000s/ div. Comprimento

de registro para os 16 canais digitais de 10m pontos com taxas de amostragem de até 500ms/s e 2 ns de resolução. Controle para

permitir zoom na forma de onda e para posicionar manualmente marcas de identificação de eventos de interesse no sinal. Busca de

eventos com posicionamento de marcas automaticamente. Resolução vertical de cada um dos 4 canais de osciloscópio de 8 bits.

Impedância de entrada dos 4 canais de osciloscópio de 1mohm e 50ohms. Sensibilidade vertical em 1mohm dos 4 canais de

osciloscópio de 1mv a 10v/div. Análise de fft, matemática avançada possibilitando editar equações com as medidas em tempo real.

Mínimo 25 medidas automáticas das quais até 4 possam ser exibidas na tela, simultaneamente. Estatísticas das medidas automáticas

indicando valor médio, máximo, mínimo e desvio padrão. Medidas com cursores. Modos de aquisição dos 4 canais de osciloscópio:

amostragem, peakdetect, médias, envelope, hi-res e roll. Tipos de trigger dos 4 canais de osciloscópio: borda, largura de pulso,

vídeo, runt, estados lógicos e de tempo de setup e de hold.Trigger Em um valor lógico do barramento de dados paralelos para os 16

canais digitais. Interface de comunicação com computador tipo pc: usb 2.0 e lan 10/100base-t. Deve incluir software para controle do

osciloscópio e transferência de dados de forma de onda, configurações do painel e imagens de tela. Interfaces Usb 2.0 no painel

frontal para armazenamento de dados de forma de onda, configurações do painel e imagens de tela em memória de massa. Porta de

saída hdmi, permitindo mostrar a tela do osciloscópio em um monitor externo ou projetor. Possibilidade de opcionais futuros de

análise e de trigger de barramento serial rs232, mostrando os dados decodificados em hexadecimal, binário e ascii em forma de

tabelas e de formas de onda. Possibilidade de análise e de trigger de barramento serial can, mostrando os dados decodificados em

hexadecimal e binário em forma de tabelas e de formas de onda. Possibilidade de análise e de trigger de barramento serial i2c e spi,

mostrando os dados decodificados em hexadecimal e binário em forma de tabelas e de formas de onda.Devendo o instrumento ser

possível realizar as medidas com os opcionais instalados. Dimensões máximas: 260 mm de altura por 380 mm de largura e 150 mm

de profundidade, peso aproximado 6 kg. Deve incluir 04 pontas de prova passivas de 1ghz x10. Garantia mínima de 3 anos.

5 GERADOR FORMA DE ONDA Unidade 5 R$ 4.661,6300 R$

4.650,0000

R$ 23.250,0000

Marca: TEKTRONIX

Fabricante: TEKTRONIX

Modelo / Versão: AFG1022 + ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador de funções. Características mínimas: tensão de alimentação de 220v/60hz e

cabo de alimentação no padrão brasileiro; 2 canais de saída independentes; largura de banda da tensão de saída de no mínimo

25mhz; taxa de amostragem da tensão de saída de no mínimo 125ms/s; comprimento de registro de 64mb; amplitude da tensão de

saída ajustável de 1mv a 10v pico a pico com 50ohms de impedância; capacidade para gerar forma de onda senoidais, em rampa,

quadrada com ajuste da razão cíclica e capacidade de efetuar modulações do tipo am, fm e pwm; frequências das formas de onda a

serem geradas: senoidal de 1uhz a 25mhz (ou em faixa mais ampla), quadrada de 1 uhz a 12,5mhz (ou em faixa mais ampla), pulso

de 1mhz a 12,5mhz, podendo gerar pulsos com larguras de 40ns a 999ks; modos de operação: contínuo, modulado, varredura

(sweep) e rajadas (burst); resolução vertical de no mínimo 14 bits; possuir display lcd colorido de no mínimo 3,5 polegadas para

visualização de valores e imagens da forma de onda que esta sendo gerada. Garantia mínima de 5 anos.

6 ANALISADOR DE ESPECTRO Unidade 4 R$

22.067,8500

R$

22.000,0000

R$ 88.000,0000

Marca: TEKTRONIX

Fabricante: TEKTRONIX

Modelo / Versão: RSA306B + ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de espectro em tempo com range de frequência de 9khz até 6,2ghz;

portátil; impedância de entrada de 50 ohms, tensão dc de entrada máxima de 40vdc, banda de aquisição e digitalização de 40mhz,

piso de ruido ou danl para > 5 mhz - 1.0 ghz igual a -160dbm/hz, danl para > 1.0 ghz - 2.0 ghz igual a – 158dbm/hz; modo de

trabalho emi, carregando as máscaras cispr para análise de interferência eletromagnética; analise em tempo real com atualização e

espectro de 10.000 espectros por segundo em modo dpx, analise temporal de potência e frequência através de espectrograma em 2d

e 3d; múltiplas telas de analise ao mesmo tempo sem limite; demodulação de áudio am e fm; necessidade de pc com, no mínimo,

versão do windows 7 ou superior, processador i7 e 8g de memória ram e conexão usb3.0. Deve possuir garantia mínima de 3 anos

7 ANALISADOR DE ESPECTRO Unidade 1 R$

22.067,8500

R$

22.000,0000

R$ 22.000,0000

Marca: TEKTRONIX

Fabricante: TEKTRONIX

Modelo / Versão: RSA306B + ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de espectro em tempo com range de frequência de 9khz até 6,2ghz;

portátil; impedância de entrada de 50 ohms, tensão dc de entrada máxima de 40vdc, banda de aquisição e digitalização de 40mhz,

piso de ruido ou danl para > 5 mhz - 1.0 ghz igual a -160dbm/hz, danl para > 1.0 ghz - 2.0 ghz igual a – 158dbm/hz; modo de

trabalho emi, carregando as máscaras cispr para análise de interferência eletromagnética; analise em tempo real com atualização e

espectro de 10.000 espectros por segundo em modo dpx, analise temporal de potência e frequência através de espectrograma em 2d

e 3d; múltiplas telas de analise ao mesmo tempo sem limite; demodulação de áudio am e fm; necessidade de pc com, no mínimo,

versão do windows 7 ou superior, processador i7 e 8g de memória ram e conexão usb3.0. Deve possuir garantia mínima de 3 anos

8 ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA Unidade 4 R$

85.912,8200

R$

85.500,0000

R$ 342.000,0000

Marca: TEKTRONIX

Fabricante: TEKTRONIX

Modelo / Versão: PA3000 CH4 + ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de potência de alta precisão de 4 canais. Equipamento utilizado para

precertificacao de dispositivos eletroeletronicos, permitindo analisar caracteristicas de desempenho destes em aplicacões com

alimentacao monofasica e multifases. Caracteristicas mínimas: tensão de alimentacao: 100~240vac/ 50/60hz automatico; equipado

com 04 canais de medicao/entrada; capacidade de analise multicanais (monofase emultifases); deve integrar o teste de

conformidade/compliance com a norma iec 62301 (standby power requirements) realizando as medidas minimas de "energia em

standby" de 10mw@120v/ 20mw@240v, suportar testes de nivel vi de padroes de eficiencia de fontes ac/dc; deve suportara analise

completa de harmonicas, permitindo analise ate a 100a harmonica; suporte a analise de motor com entradas de torque e velocidade;

medicao de largura de banda dc: 1mhz, ou melhor; entrada de tensao ate 600vrms, 2000v pico, com precisao basica de medicao de

tensao de 0,04%, ou melhor; taxa de amostragem de 1 ms/s, ou maior; faixa de entrada de corrente ate 30arms com 2 shunts

embutidos (1a e 30a), com precisao basica 0,04%, ou melhor; mostrador (display) grafico colorido com capacidade de mostrar, entre

outras informacoes, dados medidos, formas de onda, integracao com graficos de energia e harmonicas; deve possuir no minimo as

interfaces de comunicacao rs- 232, usb e lan, alem de suporte a instalacao opcional de interface gpib (se nao for inerente ao

equipamento); deve possuir porta usb frontal e permitir o registro (log) de dados e gravar/recuperar as configuracoes do

equipamento em/de pendrive; deve realizar no minimo as seguintes medicoes: vrms (volts rms, vdf (volts distortion factor), vtif

(volts telephone influence factor), vf (fundamental volts rms), vpk+ (volts peak (positive)), vpk- (volts peak (negative)), vdc (volts



dc), vrmn (volts rectified mean), vcf (voltage crest factor), arms (amps rms), adf (amps distortion factor), atif (amps

telephoneinfluence factor), af (fundamental amps rms), apk+ (amps peak (positive)), apk- (amps peak (negative)), adc (amps dc),

armn (amps rectified mean), acf (current crest factor), athd (amps total harmonic distortion), frq (frequency), imp (impedance), res

(resistance), rea(reactance), watt (watts), va (volt-amps),var (volt-amps reactive), pf (power actor),hr (integrator time), whr (watt

hours), vah (va hours), vrh (var hours), ahr (amp hours), wav (average watts), pfav average power factor), cvar (correction vars),

vthd (volts total harmonic distortion); menus e informacoes do painel e display em portugues ou inglês; deve acompanhar software

para pc compativel com plataforma windows 32 e 64 bits que permita monitoramento, registros e aquisicao de dados graficos, alem

do controle e total integracao com o equipamento. Software com interfaces em portugues ou ingles; deve ser fornecido com: cabo de

forca com plugue padrao nbr14136 e manual de instrucoes em portugues ou ingles impresso ou em midia. Garantia minima de 3 anos

para o equipamento e de 1 ano para os acessórios

9 ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA Unidade 1 R$

85.912,8200

R$

85.500,0000

R$ 85.500,0000

Marca: TEKTRONIX

Fabricante: TEKTRONIX

Modelo / Versão: PA3000 CH4 + ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de potência de alta precisão de 4 canais. Equipamento utilizado para

precertificacao de dispositivos eletroeletronicos, permitindo analisar caracteristicas de desempenho destes em aplicacões com

alimentacao monofasica e multifases. Caracteristicas mínimas: tensão de alimentacao: 100~240vac/ 50/60hz automatico; equipado

com 04 canais de medicao/entrada; capacidade de analise multicanais (monofase emultifases); deve integrar o teste de

conformidade/compliance com a norma iec 62301 (standby power requirements) realizando as medidas minimas de "energia em

standby" de 10mw@120v/ 20mw@240v, suportar testes de nivel vi de padroes de eficiencia de fontes ac/dc; deve suportara analise

completa de harmonicas, permitindo analise ate a 100a harmonica; suporte a analise de motor com entradas de torque e velocidade;

medicao de largura de banda dc: 1mhz, ou melhor; entrada de tensao ate 600vrms, 2000v pico, com precisao basica de medicao de

tensao de 0,04%, ou melhor; taxa de amostragem de 1 ms/s, ou maior; faixa de entrada de corrente ate 30arms com 2 shunts

embutidos (1a e 30a), com precisao basica 0,04%, ou melhor; mostrador (display) grafico colorido com capacidade de mostrar, entre

outras informacoes, dados medidos, formas de onda, integracao com graficos de energia e harmonicas; deve possuir no minimo as

interfaces de comunicacao rs- 232, usb e lan, alem de suporte a instalacao opcional de interface gpib (se nao for inerente ao

equipamento); deve possuir porta usb frontal e permitir o registro (log) de dados e gravar/recuperar as configuracoes do

equipamento em/de pendrive; deve realizar no minimo as seguintes medicoes: vrms (volts rms, vdf (volts distortion factor), vtif

(volts telephone influence factor), vf (fundamental volts rms), vpk+ (volts peak (positive)), vpk- (volts peak (negative)), vdc (volts

dc), vrmn (volts rectified mean), vcf (voltage crest factor), arms (amps rms), adf (amps distortion factor), atif (amps

telephoneinfluence factor), af (fundamental amps rms), apk+ (amps peak (positive)), apk- (amps peak (negative)), adc (amps dc),

armn (amps rectified mean), acf (current crest factor), athd (amps total harmonic distortion), frq (frequency), imp (impedance), res

(resistance), rea(reactance), watt (watts), va (volt-amps),var (volt-amps reactive), pf (power actor),hr (integrator time), whr (watt

hours), vah (va hours), vrh (var hours), ahr (amp hours), wav (average watts), pfav average power factor), cvar (correction vars),

vthd (volts total harmonic distortion); menus e informacoes do painel e display em portugues ou inglês; deve acompanhar software

para pc compativel com plataforma windows 32 e 64 bits que permita monitoramento, registros e aquisicao de dados graficos, alem

do controle e total integracao com o equipamento. Software com interfaces em portugues ou ingles; deve ser fornecido com: cabo de

forca com plugue padrao nbr14136 e manual de instrucoes em portugues ou ingles impresso ou em midia. Garantia minima de 3 anos

para o equipamento e de 1 ano para os acessório

10 ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA Unidade 4 R$

76.383,7800

R$

76.300,0000

R$ 305.200,0000

Marca: TEKTRONIX

Fabricante: TEKTRONIX

Modelo / Versão: TTR506A+12176800+CALSOLTNF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de rede vetorial de 2 portas (full 2-port 2-path) tipo n fêmea baseado em

usb range de frequência de 100khz a 6ghz, com resolução de 1hz rande dinâmico melhor ou igual a 122db típico para a faixa de

2mhz a 6ghz, com ruído rms de traço menor ou igual a 0,008 db rms análise de todos os parâmetros s: s11, s12, s21 e s22 e carta

de smith nível de saída de -50dbm a +7dbm para a faixa de 2mhz a 6ghz necessário bias tee interno para as 2 portas, alimentado

através das portas bnc traseiras do analisador para alimentação e testes de componentes ativos utilização através de um pc com usb

2.0,com software específico para análise de rede vetorial. Este software deve permitir análises off line (sem o analisador) dos dados

adquiridos pelo analisador compatibilidade com ferramentas de simulação para importar ou exportar os dados de parâmetros s nos

formatos s1p, s2p deve possuir saída e entrada de referência de frequência de 10mhz e entrada de trigger dimensões aproximadas:

20 x 28 x 4,5 cm (l x c x a). Alimentação de 100v a 240v ac e 60hz. Garantia mínima de 3 anos. Acessórios inclusos: kit de calibração

n fêmea de 9ghz , 50 ohms, (short, open, load, through) 2x cabos n macho 50 ohms com fase estabilizada de 60cm.

11 ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA Unidade 1 R$

76.383,7800

R$

76.300,0000

R$ 76.300,0000

Marca: TEKTRONIX

Fabricante: TEKTRONIX

Modelo / Versão: TTR506A+12176800+CALSOLTNF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de rede vetorial de 2 portas (full 2-port 2-path) tipo n fêmea baseado em

usb range de frequência de 100khz a 6ghz, com resolução de 1hz rande dinâmico melhor ou igual a 122db típico para a faixa de

2mhz a 6ghz, com ruído rms de traço menor ou igual a 0,008 db rms análise de todos os parâmetros s: s11, s12, s21 e s22 e carta

de smith nível de saída de -50dbm a +7dbm para a faixa de 2mhz a 6ghz necessário bias tee interno para as 2 portas, alimentado

através das portas bnc traseiras do analisador para alimentação e testes de componentes ativos utilização através de um pc com usb

2.0,com software específico para análise de rede vetorial. Este software deve permitir análises off line (sem o analisador) dos dados

adquiridos pelo analisador compatibilidade com ferramentas de simulação para importar ou exportar os dados de parâmetros s nos

formatos s1p, s2p deve possuir saída e entrada de referência de frequência de 10mhz e entrada de trigger dimensões aproximadas:

20 x 28 x 4,5 cm (l x c x a). Alimentação de 100v a 240v ac e 60hz. Garantia mínima de 3 anos. Acessórios inclusos: kit de calibração

n fêmea de 9ghz , 50 ohms, (short, open, load, through) 2x cabos n macho 50 ohms com fase estabilizada de 60cm

13 ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA Unidade 1 R$

86.643,1900

R$

86.500,0000

R$ 86.500,0000

Marca: TEKTRONIX

Fabricante: TEKTRONIX

Modelo / Versão: TSG4106A M00 + VM00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador vetorial de sinal de rf com as seguintes características mínimas: gerador de

sinal vetorial de rf com faixa de frequencia de dc até 6ghz; deve permitir geração de sinais analógico e digital vetoriais; precisão

típica em amplitude ≤0,30db, na faixa de 10mhz à 6ghz; deve possuir entrada i/q para modulações ask, fsk, msk, psk, qam, vsb e

custom; deve permitir a modulação de sinais analógicos do tipo am, fm e modulação em fase e pulso; deve permitir através de

opcionais a modulação de sinais vetoriais para portadoras entre 400mhz e 6ghz, permitindo gerar sinais ask, qpsk, dqpsk, π/4 dqpsk,

8psk, fsk, cpm, qam (4 to 256), 8vsb, and 16vsb para trabalhar com tecnologias gsm, edge, w-cdma, apco-25, dect, nadc, pdc e

tetra. Deve possuir garantia mínima de 3 anos.

Total do Fornecedor: R$

1.663.750,0000



 

 

Valor Global da Ata:
R$

2.007.750,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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