
 

 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº005/2020 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2020 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

  Edital de tomada de preços, tipo 

menor preço por item, para aquisição de 

equipamentos diversos para utilização na UBS. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE ESMERALDA - RS, no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, tornam público, para o conhecimento dos interessados, que às 14h00min horas, do 

dia 14 do mês de fevereiro do ano de 2020, na sala de reuniões da Comissão de Licitações, se 

reunirá a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n.º 3.725/003/20 com a 

finalidade de receber propostas para a aquisição de equipamentos, conforme descrição abaixo. 

   Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, 

cadastradas no Município de Esmeralda ou que apresentarem toda a documentação necessária 

até o terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento das propostas. 

 1. DO OBJETO 

1.1  A presente licitação visa à aquisição de equipamentos e materiais diversos para 

serem utilizados nos setores da Unidade Básica de Saúde conforme descrição 

detalhada em anexo. 

 

2. DO CADASTRO 

2.1  Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 11 

de fevereiro de 2020, os seguintes documentos:  

Os cadastros somente serão realizados na forma Presencial. 

2.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

        a) registro Comercial no caso de empresa individual; 

             b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 



           

 

 

            c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

  2.1.3 - REGULARIDADE FISCAL: 

            a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

                 b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

            c) prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal (Certidão 

Negativa de Débito de Tributos e Contribuições expedida pela Secretaria da Receita Federal, 

Estadual e Municipal). 

               d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 

          e) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

2.1.4 – REGULARIDADE TRABALHISTA E DO TRABALHO DO MENOR: 

            a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

            b) Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02. 

 2.1.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

      2.1.5.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, em prazo não superior a 15 (Quinze) dias da data designada para a apresentação 

do documento. 

Da lei Complementar 123/2006 

2.1.7 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, 

declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital. 

2.1.8 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite 

de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos  



 

 

 

art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei 11.488, 

de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração, 

firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos 

os documentos previstos neste edital. 

2.1.9 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que 

atender ao item 2.1.7, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, 

previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação e nova documentação, 

que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada 

como vencedora do certame. 

2.1.10  O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa 

de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 

apresentem alguma restrição. 

2.1.11 O prazo de que trata o item 2.1.9 poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 

motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

2.1.12 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 2.1.9, implicará 

na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado 

à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

2.2  Os documentos constantes dos itens 2.1.2 a 2.1.6, poderão ser apresentados em 

original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em 

órgão de imprensa oficial. Sendo que os documentos poderão, ainda, serem extraídos de 

sistemas informatizados (internet) ficando sujeitos a verificação de sua autenticidade pela 

Administração.             

3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

3.1  Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela 

Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes 

distintos, fechados, e identificados, respectivamente como de n.° 1 e n.° 2, para o que sugere-se 

a seguinte inscrição: 

 

 



 

 

 

 

 

 

AO MUNICÍPIO DE ESMERALDA 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2020 

ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

___________________________________________ 

 

 

AO MUNICÍPIO DE ESMERALDA 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2020 

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

3.2  Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01: 

                        a) Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo Município;  

   b) se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 

credenciamento, outorgando com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos 

constantes da presente licitação. 

3.3  O envelope n.º 02 deverá conter: 

   a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo 

representante legal da empresa. 

  Observação 1: O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar de sua emissão 

(em caso de omissão será considerado de sessenta dias). 

                  Observação 2: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou 

criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta 

no que não for conflitante com o instrumento convocatório.       

 4. DO JULGAMENTO 

4.1  Esta licitação é do tipo menor preço por item e o julgamento será realizado pela 

Comissão Julgadora, levando em consideração o menor preço por item. 

4.2  Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 

44 e seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93. 

4.3  Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de 

desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 



 

 

 

 

4.4 Esta licitação é exclusiva para Micro empresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) 

conforme artigo 48,I da lei complementar 123/06 com a redação dada pela lei complementar 

147/2014. 

 5. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

5.1  Em caso de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com 

a convocação prévia de todos os licitantes. 

 6.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

6.1  Somente serão aceitas as propostas cujo preço seja exequível estimado pelo 

Município. 

6.2  Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com 

este edital. 

7. DOS RECURSOS 

   Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas 

nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93.              

 8. DOS PRAZOS E DAS GARANTIAS 

8.1  Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de cinco dias, 

convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

8.2  Os prazos de que trata o item 8.1 poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo 

período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso dos respectivos 

prazos. 

8.3  Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 

atualizados pelo indexador previsto neste edital (IGPM), ou então revogará a licitação, sem 

prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor 

do contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos. 

 



 

 

8.4 O Prazo de entrega dos equipamentos é de 15 (quinze) dias, a contar da data da emissão da 

ordem de inicio e homologação do processo licitatório. 

8.5 O termo inicial do contrato contará a partir de sua assinatura e o final ocorrerá por ocasião 

do término da garantia que será de 12 (Doze) meses.   

 9.  DAS PENALIDADES  

9.1   multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 20 (vinte) 

dias, após o qual será considerada inexecução contratual; 

9.2   multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 01 (um ano); 

9.3   multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 02 (dois anos). 

   Observação: as multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 O pagamento será efetuado em até cinco dias após o recebimentos dos equipamentos  e 

materiais a contar da data do recebimento da fatura aprovada pelo servidor responsável. 

 11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

                       As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

07- Secretaria Municipal de Saúde. 

07.02. Manutenção dos serviços de saúde 
103010101.2.053000 - FMS- ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA 
103020101.2.084000 PROGR. APOIO INFOR/QUAL ATENÇÃO PRIM. A SAUDE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1  Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 

disposições do presente edital. 

12.2  Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do 

prazo e local estabelecidos neste edital. 

 



 

 

 

 

 

12.3  Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 

propostas ou quaisquer outros documentos. 

13.4  Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações 

ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os 

membros da Comissão Julgadora. 

   Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre 

matéria objeto de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e 

proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei n.° 8.666-93). 

13.5  Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à habilitação, não serão 

admitidos à licitação os participantes retardatários. 

13.6  Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as 

cláusulas necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma 

determinada nos artigos 77 a 79 da Lei n.º 8.666/93.  

13.7                Fazem parte integrante do presente edital 

a) Descrição detalhada em anexo.            

     Informações serão prestadas aos interessados pelo fone/fax n.º 54 3354-1222.  no horário de 

atendimento do prédio do Centro Administrativo do Município,  pelo site,  no setor de compras, 

com endereço no preâmbulo, onde poderão ser obtidas cópias do edital e seus anexos. 

Esmeralda, 29 de janeiro de 2020. 

                                                                                 

 

                      Ailton de Sá Rosa             

                   Prefeito Municipal                              

 

 

 

 



MINUTA DE CONTRATO N°XX/2020 DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO TP N° 005/2020 

 

                           Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de 

Equipamentos odontológico para a Unidade Básica de Saúde Dr. Antônio Dias Fernandes, que 

entre si celebram, de uma parte em diante denominada abreviadamente de CONTRATANTE a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA, com sede na Av. São João, 1391 nesta 

cidade, inscrita no CNPJ sob o N° 88225149/0001-10 neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Ailton de Sá Rosa brasileiro, residente e domiciliado neste Município e, de outra 

parte e de ora em diante denominada CONTRATADA a empresa.................................., com 

sede na ......................., n°................., cidade de ......................., inscrita no CNPJ sob n° 

.................................., neste ato representado por seu responsável legal Sr.(a) 

.......................................,  declaram na melhor forma  do direito haverem entre si  justo e  

contratado, mediante as seguintes cláusulas e condições, conforme o estabelecido na Tomada de 

preços n° 005/2020.   

CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETOS E CONDIÇÕES. 

O objeto da presente licitação é a aquisição de equipamentos e materiais diversos 

para serem utilizados nos setores da Unidade Básica de Saúde.  

Parágrafo primeiro - A Empresa vencedora deverá fazer a entrega dos equipamentos em até 15 

dias corridos na Unidade Básica de Saúde, sito a Rua Álvaro Kramer n° 95, Esmeralda - RS. 

Parágrafo segundo – Os equipamentos e materiais a serem entregues deverão ter garantia 

mínima de 12 meses 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO  
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$........................,em 

até dez(10) dias após a entrega total dos itens e apresentação da Nota Fiscal. 

CLÁUSULA –TERCEIRA – DO PRAZO DE ENTREGA. 

Até quinze (15) dias após a emissão da Nota de empenho e Assinatura do Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA- DOS ENCARGOS          
A contratada deverá manter todas as condições da licitação até o momento do 

pagamento. 

                         

CLÁUSULA QUINTA- DAS ALTERAÇÕES   

 Este contrato poderá ser alterado pelas partes, de acordo com os dispositivos do Art. 65 

da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, ao qual se vincula. 

 

CLÁUSULA SEXTA- DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as sanções administrativas previstas em lei, constituindo- se motivo para rescisão 

do contrato os incisos do Art. 78 da Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, ao qual 

se vincula. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DOTAÇÕES 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das dotações 

orçamentárias: 

07- Secretaria Municipal de Saúde. 

07.02. Manutenção dos serviços de saúde 

103010101.2.053000 - FMS- ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA 

103020101.2.084000 PROGR. APOIO INFOR/QUAL ATENÇÃO PRIM. A SAUDE 

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE        



CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Vacaria-RS para as questões advindas do 

presente contrato, não resolúveis amigavelmente, com renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

                                                     Esmeralda, ........ de ........ de 2020. 

 

                                                                          

                                                                                                          ............................................... 

Prefeito Municipal                              Contratado 

CONTRATANTE                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS: 

 
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE 

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DR ANTONIO DIAS FERNANDES 

Ambiente: Sala de Curativos 

Nome do Equipamento Qtd.   

Carro de Curativos 1   

Especificação Técnica 

CARRO P/CURATIVO, totalmente em inox, pes com rodizios giratorios com freio, 1 tampo e 1 

prateleira, com varandas protetoras e”parachoque” em toda a volta. Medindo: 0.80x 0.40 x 0.80 cm, 

com suportes e acompanhado de BALDE / BACIA em AÇO INOXIDAVEL. 

Nome do Equipamento Qtd.   

Armário 1   

Característica Física Especificação 

CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 
 DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 100 A 210 

CM X LARGURA DE 
70 A 110 
CM/03 OU 04 

Especificação Técnica 

 

Ambiente: Sala de Observação 

Nome do Equipamento Qtd.   

Coletor de urina masculino papagaio em inox 3   

Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica 

Capacidade: 1000ml, com cabo para facilitar o manuseio 

Nome do Equipamento Qtd.   

Coletor de urina Estilo pá (Comadre) 3   

Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

CAPACIDADE DE 2,1 L ATÉ 3,5 L 

Especificação Técnica 

Dimensões: 40 x 28 cm; Capacidade: 3,5 L; 

Ambiente: Sala de Espera e Recepção 

Nome do Equipamento Qtd.   

Bebedouro/ Purificador Refrigerado 1   

Característica Física Especificação 

TIPO PRESSÃO COLUNA 

SIMPLES 

Especificação Técnica 

 

Nome do Equipamento Qtd.   

Longarina 5   

Característica Física Especificação 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES 

Especificação Técnica 

Modelo Industrial - 110 ou 220v; Conta com 2 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para 



a boca e outra para copo ou squeeze. Certificação do Inmetro; Temperatura de Resfriamento: 10°C; 

Vazão Nominal: 40L/h; Pressão de Trabalho: 39 a 392 kpa; com filtro; Garantia de 1 ano contra defeitos 

de fabricação; Cumpir todas as normas e leis vigentes;  

Nome do Equipamento Qtd.   

No-Break (Para Computador/Impressora) 1   

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência 
nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente 
alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo 

solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos 

considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o 
produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd.   

Impressora Laser (Comum) 1   

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com 

padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; 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 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 meses. 

Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME) 

Nome do Equipamento Qtd.   

Seladora 1   

Característica Física Especificação 

TIPO/ APLICAÇÃO MANUAL-MESA/ 

GRAU CIRÚRGICO 

Especificação Técnica 

Largura Da Selagem: 13 Mm; Largura Da Embalagem: 300 Mm / 30 Cm; Controle Eletrônico De 

Temperatura Até 300ºC; 

Controle Eletrônico Do Tempo De Selagem Com Bip Sonoro; Alavanca De Selagem; Suporte E 

Cortador De Bobinas Com Faca De Duplo Corte; Potência 150 Watts; Tensão De Alimentação:  220v / 

60hz 

Ambiente: Sala de Procedimentos 

Nome do Equipamento Qtd.   

Balança Antropométrica Adulto 1   

Característica Física Especificação 

MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ATÉ 200 KG 
RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS 

Especificação Técnica 

1 ano de garantia, certificada pelo inmetro, 

Nome do Equipamento Qtd.   

Cilindro de Gases Medicinais 1   

Característica Física Especificação 

SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI 

ACESSÓRIO(S) VÁLVULA, 

MANÔMETRO E 

FLUXÔMETRO 

MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE AÇO/DE 3 ATÉ 10L 

Especificação Técnica 



 

Ambiente: Consultório Indiferenciado 

Nome do Equipamento Qtd.   

Balança Antropométrica Adulto 1   

Característica Física Especificação 

MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ATÉ 200 KG 

RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS 

Especificação Técnica 

1 ano de garantia, certificada pelo inmetro, 

Nome do Equipamento Qtd.   

Cadeira 4   

Característica Física Especificação 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO 

PINTADO 

Especificação Técnica 

 

Nome do Equipamento Qtd.   

Escada com 2 degraus 5   

Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica 

 

Nome do Equipamento Qtd.   

Suporte de Soro 6   

Característica Física Especificação 

TIPO PEDESTAL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica 

 

Ambiente: Centro de Processamento de Dados 

Nome do Equipamento Qtd.   

Computador Portátil (Notebook) 2   

  
Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

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 GIGABYTES 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 (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 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 lítion 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 12 meses. 

Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE) 

Nome do Equipamento Qtd.   

Computador (Desktop-Básico) 3   

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

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 e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os 
padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 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 
DIRECTX 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, abnt2, 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 WIFI 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, e manter o mesmo padrão de cor; todos os 
componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 

meses. 

Nome do Equipamento Qtd.   

No-Break (Para Computador/Impressora) 4   

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência 
nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente 

alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo 
solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos 

considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o 

produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd.   

Mesa para Computador 3   

Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ 

SIMILAR 

GAVETAS DE 01 A 02 GAVETAS 

Especificação Técnica 

 

Nome do Equipamento Qtd.   

Mesa para Computador 3   

Característica Física Especificação 

http://www.formfactors.org/


MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ 

SIMILAR 

GAVETAS DE 01 A 02 GAVETAS 

Especificação Técnica 

 

Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica 

Nome do Equipamento Qtd.   

Estetoscópio Adulto 5   

Característica Física Especificação 

TIPO DUPLO 

AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL 

Especificação Técnica 

Garanti total de 01 ano  

Nome do Equipamento Qtd.   

Esfigmomanômetro Infantil 2   

Característica Física Especificação 

 

TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/TECIDO EM ALGODÃO 

Especificação Técnica 

Garanti total de 01 ano, certificada pelo inmetro, 

Nome do Equipamento Qtd.   

Esfigmomanômetro Adulto 5   

Característica Física Especificação 

TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON 

Especificação Técnica 

1 ano de garantia, certificada pelo inmetro, 

Nome do Equipamento Qtd.   

Esfigmomanômetro Obeso 2   

Característica Física Especificação 

TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/TECIDO EM ALGODÃO 

Especificação Técnica 

1 ano de garantia, certificada pelo inmetro, 

Nome do Equipamento Qtd.   

Balança Digital Portátil 1   

Característica Física Especificação 

MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL 

CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM NO MÍNIMO 200 KG 

MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA EM AÇO 

PESO LÍQUIDO DA BALANÇA MÁXIMO 6 KG 

DISPLAY INTEGRADO POSSUI 

TARA POSSUI 

Especificação Técnica 

1 ano de garantia, certificada pelo inmetro, 

Nome do Equipamento Qtd.   

Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) 2   

Característica Física Especificação 

RESERVATÓRIO POSSUI 

MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE 

VÁLVULA UNIDIRECIONAL POSSUI 

VÁLVULA DE PEEP NÃO POSSUI 

Especificação Técnica 



 

Nome do Equipamento Qtd.   

Balde a Pedal 2   

Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE AÇO INOX/MÍN 15L ATÉ 29L 

Especificação Técnica 

 

Nome do Equipamento Qtd.   

Cadeira 1   

Característica Física Especificação 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

Especificação Técnica 

 

Nome do Equipamento Qtd.   

Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) 2   

Característica Física Especificação 

APLICAÇÃO INFANTIL 

RESERVATÓRIO POSSUI 

MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE 

VÁLVULA UNIDIRECIONAL POSSUI 

Especificação Técnica 

                             

                                                                                                      

 

 

 

 


