
 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
PROCESSO 

 
 
 
 
DATA DA SESSÃO: 03/04/12 às 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 03
CREDENCIAMENTO: 03/04/12 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 03
LOCAL: Prefeitura do Município de Conchal
364, Centro em Conchal SP (Sala de Licitações)
 
 
 
1. PREÂMBULO 
1.1. A Prefeitura do Município de Conchal

Centro – Conchal SP, através do Prefeito Municipal, o 
JUNIOR, torna público, que o Pregoeiro, nomeado através d
3.370/12 de 12 de março de 2012
receber as documentações e proposta para licitação na modalidade 
PRESENCIAL do tipo “MENOR PREÇO POR ÍTEM”
julgado de conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, de 
17.07.2002 subsidiariamente à Lei 
Complementar 123/2006

1.2. Os representantes legais das empresas licitantes, deverão protocolar seu 
credenciamento (modelo 
item 6.2.1. e bem como os envelopes “Proposta” e “Documentação”, n
Protocolo, sito na Rua Francisco Ferreira Alves nº 364
apresentando documentos que o credencie a participar deste certame e a responder 
pela representada, devend
ou outro documento oficial equivalente com foto.

1.3. Abertura dos envelopes
sessão pública no dia 03/

1.4. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura 
Município de Conchal, 
obtidas pelo telefone (19
Contratos, desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira, no horário das 08:
às 16:00 horas. O Departamento de Licitaç
pela falta de informações relativas ao procedimento àqu
confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do 

 
2. OBJETO DA LICITAÇÃO:
2.1. O objeto da presente licitação é

Departamento de Saúde
especificações mínimas detalhada
Planilha Proposta, ANEXO 

 
3. DA SESSÃO: 
3.1. A sessão da presente licitação dar

ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital.
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às 09:30 horas. 
03/04/12 das 08:30 às 09:00 horas. 
 das 09:00 às 09:15 horas. 
03/04/12 a partir das 09:30 horas. 

do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves nº 
(Sala de Licitações). 

Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves nº
SP, através do Prefeito Municipal, o Sr. ORLANDO CALEFFI 

, torna público, que o Pregoeiro, nomeado através do DECRETO Nº 
de 12 de março de 2012, estará reunida com sua Equipe de Apoio, para 

receber as documentações e proposta para licitação na modalidade 
“MENOR PREÇO POR ÍTEM”, o qual será processado e 

julgado de conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, de 
07.2002 subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/1993 atualizada

Complementar 123/2006. 
Os representantes legais das empresas licitantes, deverão protocolar seu 

modelo ANEXO I), juntamente com as documentações exigidas no 
e bem como os envelopes “Proposta” e “Documentação”, n

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364, Centro em Conchal
apresentando documentos que o credencie a participar deste certame e a responder 
pela representada, devendo, ainda, identificar-se exibindo a Carteira de 
ou outro documento oficial equivalente com foto. 
Abertura dos envelopes, propostas e documentação de habilitação, ocorrerão em 

/04/12 a partir das 09:30 horas. 
O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura 

, www.conchal.sp.gov.br, outras informações poderão ser 
9) 3866-8600 ramal 10, no Departamento de 

, desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira, no horário das 08:
. O Departamento de Licitação e Contratos não se responsabilizará 

pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não 
confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do edital. 

OBJETO DA LICITAÇÃO: 
objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Departamento de Saúde, conforme especificações da planilha de orçamento. 
especificações mínimas detalhadas do produto objeto deste edital constam n

ANEXO VII, qual faz parte integrante deste edital. 

A sessão da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo 
realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital.

CEP: 13835-000 
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na Rua Francisco Ferreira Alves nº 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364, 
ORLANDO CALEFFI 

DECRETO Nº 
reunida com sua Equipe de Apoio, para 

receber as documentações e proposta para licitação na modalidade PREGÃO 
, o qual será processado e 

julgado de conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, de 
atualizada e Lei 

Os representantes legais das empresas licitantes, deverão protocolar seu 
I), juntamente com as documentações exigidas no 

e bem como os envelopes “Proposta” e “Documentação”, no Setor de 
em Conchal SP, 

apresentando documentos que o credencie a participar deste certame e a responder 
arteira de Identidade 

, propostas e documentação de habilitação, ocorrerão em 

O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura do 
utras informações poderão ser 

10, no Departamento de Licitação e 
, desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira, no horário das 08:30 

não se responsabilizará 
eles interessados que não 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS para o 
, conforme especificações da planilha de orçamento. As 

do produto objeto deste edital constam na 

á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, a 
realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital. 
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4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo de atividade 

pertinente, que atenderem a todas as exigências deste edital e
quanto à documentação. 

4.2. Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a)  Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Prefeitura 
b)  Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração

Pública; 
c)  Encontrar-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou

liquidação; 
d)  Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa 
 
5. DO CREDENCIAMENTO (Modelo A
5.1. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido 

a intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 
previstos neste edital, por sua

5.2. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de 
habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar junto ao Pregoeiro, 
para participar deste certame
identificar-se exibindo a 
equivalente com foto, juntamente com os documentos exigidos no
edital. 

5.3. O credenciamento far-se
Procuração que comprove a outorga os necessários poderes para formular ofertas e 
lances verbais de preços, e
licitatório, em nome da proponente.

5.4. No caso de credenciament
reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa proponente, deverá ser
apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato 
consolidado ou da última alteração e
expressos os poderes para exercer
tal investidura. 

5.5. Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam 
munidos dos documentos relacionados pa
desta documentação, ou apresentação de documentação defeituosa, implicará de 
imediato, na impossibilidade da
preliminar, bem como na perda do direito de interpor
Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os
mantido, o valor apresentado na proposta escrita, considerando
ordenação das propostas e apuração das menores taxas.

 
6. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE
6.1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o subitem 9.1
6.2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes 

credenciados das proponentes 
Protocolo desta Prefeitura, os documentos e as propostas, exigidos no presente 
edital, em 02 (dois) envelopes
dos subitens abaixo: 

6.2.1. No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante no subitem 
6.2., o representante de cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro, em separado de 
qualquer dos envelopes, os seguintes documentos:
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DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo de atividade 

que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive 
 

Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 

de contratar com a Prefeitura do Município de Conchal SP;
Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração

se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou

Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio.

DO CREDENCIAMENTO (Modelo ANEXO I): 
Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido 

intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 
edital, por sua representada, atendendo ao item 1.2. deste edital.

Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de 
proponente/representante deverá se apresentar junto ao Pregoeiro, 

para participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, 
se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento oficial 

equivalente com foto, juntamente com os documentos exigidos no item 6.2.1

se-á através de instrumento público ou particular de 
comprove a outorga os necessários poderes para formular ofertas e 

lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes e este certame 
licitatório, em nome da proponente. 
No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma
reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa proponente, deverá ser
apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato 

da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam 
expressos os poderes para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de 

Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam 
documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência 

ou apresentação de documentação defeituosa, implicará de 
imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a classificação 
preliminar, bem como na perda do direito de interpor recurso das decisões do 
Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos, ficando 
mantido, o valor apresentado na proposta escrita, considerando-o para efeito
ordenação das propostas e apuração das menores taxas. 

DA DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE HABILITAÇÃO:
Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o subitem 9.1. deste 
No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes 

roponentes deverão entregar, simultaneamente, n
Prefeitura, os documentos e as propostas, exigidos no presente 

edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma 

os envelopes de Proposta e Habilitação, constante no subitem 
representante de cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro, em separado de 

envelopes, os seguintes documentos: 

CEP: 13835-000 
licitacao@conchal.sp.gov.br 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo de atividade 
seus anexos, inclusive 

Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 
SP; 

Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou 

em consórcio. 

Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido 
intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 

deste edital. 
Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de 

proponente/representante deverá se apresentar junto ao Pregoeiro, 
representada, devendo, ainda, 
ou outro documento oficial 

item 6.2.1. deste 

público ou particular de 
comprove a outorga os necessários poderes para formular ofertas e 

praticar todos os demais atos pertinentes e este certame 

o por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato 

statutária ou contratual, no qual sejam 
direitos a assumir obrigações em decorrência de 

Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam 
ra credenciamento neste edital. A ausência 

ou apresentação de documentação defeituosa, implicará de 
formulação de lances após a classificação 

as decisões do 
trabalhos, ficando 
o para efeito de 

HABILITAÇÃO: 
deste edital. 

No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes 
deverão entregar, simultaneamente, no Setor de 

Prefeitura, os documentos e as propostas, exigidos no presente 
fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma 

os envelopes de Proposta e Habilitação, constante no subitem 
representante de cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro, em separado de 
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a)  Credenciamento; (ANEXO 
b)  Declaração de cumprimento
c)  Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte 

Complementar nº 123/06
dos citados acima para efeito de comprovação do enquadramento de 
empresa de pequeno porte. 

d)  Procuração publica ou particular comprovando os poderes para formular lances 
verbais de preços, conforme item 5.3

e)  Cópia autenticada da seguinte documentação, conforme o caso:
I  Registro comercial, no caso de empresa individual;
II Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
de documentos de eleição de seus administradores, (caso o contrato social em vigor 
não apresente o nome do sócio administrador e o ramo de atividade da empresa, a 
mesma deverá apresentar também a alteração que contenha estes dados).

III Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercício; 

IV Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para fu
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir;

6.2.2. A não entrega das documentações exigida no subitem 6.2.1
em não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo Proposta de 
Preços e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame 
licitatório. 

 
6.2.3. DA INDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES:
6.2.3.1. Os envelopes “Propostas” e “Documentação” deverão ser apresentados com as

identificações externas:
 

PREFEITURA 
ENVELOPE I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
PROCESSO 

NOME COMPLETO DO LICITANTE

PREFEITURA 
ENVELOPE I

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
PROCESSO 

NOME COMPLETO DO LICITANTE
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NEXO I); 
Declaração de cumprimento do requisito de Habilitação (Modelo – ANEXO 
Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte – (§ 4º do a
Complementar nº 123/06). Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes 

citados acima para efeito de comprovação do enquadramento de m
orte. (Modelo – ANEXO III). 

Procuração publica ou particular comprovando os poderes para formular lances 
de preços, conforme item 5.3.; 

autenticada da seguinte documentação, conforme o caso: 
Registro comercial, no caso de empresa individual; 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 

documentos de eleição de seus administradores, (caso o contrato social em vigor 
apresente o nome do sócio administrador e o ramo de atividade da empresa, a 

deverá apresentar também a alteração que contenha estes dados).
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para fu

pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir; 
A não entrega das documentações exigida no subitem 6.2.1. deste edital implicará 

não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo Proposta de 
Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame 

DA INDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES: 
Os envelopes “Propostas” e “Documentação” deverão ser apresentados com as
identificações externas: 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ENVELOPE I – “PROPOSTA DE PREÇOS” 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/12 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 913/12 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: ___/___/___ 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ENVELOPE II – “DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO” 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/12 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 913/12 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: ___/___/___ 

CEP: 13835-000 
licitacao@conchal.sp.gov.br 
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NEXO II); 
artigo 3º da Lei 

. Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes 
microempresa e 

Procuração publica ou particular comprovando os poderes para formular lances 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
por ações, acompanhado 

documentos de eleição de seus administradores, (caso o contrato social em vigor 
apresente o nome do sócio administrador e o ramo de atividade da empresa, a 

deverá apresentar também a alteração que contenha estes dados). 
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

dital implicará 
não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo Proposta de 

Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame 

Os envelopes “Propostas” e “Documentação” deverão ser apresentados com as 
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6.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente, ou por
órgão da imprensa oficial.

6.4. Os documentos necessários para participação na presente licitação, c
os documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa)

6.5. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório,
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos 
consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país 
de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de 
serem traduzidos para o idioma

6.6. A autenticação, quando feita pelo pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de
apoio da Prefeitura Municipal
sede, situada na Rua Francisco Ferrei
(dois) dias anterior à realização do certame.

6.7. O CNPJ e Inscrição Estadual a ser indicado nos documentos da proposta de preço e 
da habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente
faturará e fornecerá o objeto da presente licitação.

6.8. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, sendo aceiro apenas como forma de 
ilustração das propostas de preço.

 
7. DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1
7.1. O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que 

deverá atender aos seguintes requisitos:
I   A proposta de preços deverá ser elaborada em língua portuguesa, datilografada 

digitada em 01 (uma) via, 
itens, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula, no valor unitário e 
total, em algarismos arábicos, assinada na última folha e rubricadas nas demais
folhas pelo representante da
inequívoca, atendendo as especificações mínimas constante

II   Apresentar a MARCA do item ofertado, bem como preços completos, computando 
todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como 
todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 
fretes, seguros, deslocamentos
incidam ou venham a inci

III  Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 
a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse 
prazo será considerado como ta

IV Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, 
endereço completo, telefone, fac
houver, para contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva.

V  Conter prazo de entrega do objeto licitado, conforme o item 15.1. Não havendo 
indicação expressa, será considerado como prazo de entrega, aquele constante deste 
inciso. 

VI Período de garantia dos objetos ofertados.
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Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser 
em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por 

cartório competente, ou por servidor da Administração Pública, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 
Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo 

documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser 
idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa) 

Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório,
m língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos 

mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país 
reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de 

serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
A autenticação, quando feita pelo pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de
apoio da Prefeitura Municipal, poderá ser efetuada, em horário expediente, no prédio 

na Rua Francisco Ferreira Alves nº 364, Centro em Conchal 
(dois) dias anterior à realização do certame. 
O CNPJ e Inscrição Estadual a ser indicado nos documentos da proposta de preço e 

habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente
fornecerá o objeto da presente licitação. 

Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, sendo aceiro apenas como forma de 

propostas de preço. 

DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1): 
O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que 

atender aos seguintes requisitos: 
A proposta de preços deverá ser elaborada em língua portuguesa, datilografada 

, sem emendas, rasuras, entrelinhas, constando o preço dos 
reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula, no valor unitário e 

arábicos, assinada na última folha e rubricadas nas demais
folhas pelo representante da licitante, especificando o objeto de forma clara e 
inequívoca, atendendo as especificações mínimas constantes do ANEXO VII

do item ofertado, bem como preços completos, computando 
necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 
fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que 
incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta;
Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta
a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse 

considerado como tal; 
Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, 

completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se 
contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva.

Conter prazo de entrega do objeto licitado, conforme o item 15.1. Não havendo 
expressa, será considerado como prazo de entrega, aquele constante deste 

garantia dos objetos ofertados. 
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Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser 
em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por 

ública, ou publicação em 

ompreendendo 
documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser 

Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, 
m língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos 

mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país 
reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de 

oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
A autenticação, quando feita pelo pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de 

poderá ser efetuada, em horário expediente, no prédio 
em Conchal SP, até 02 

O CNPJ e Inscrição Estadual a ser indicado nos documentos da proposta de preço e 
habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente 

símile, admitindo-se 
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, sendo aceiro apenas como forma de 

O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que 

A proposta de preços deverá ser elaborada em língua portuguesa, datilografada e/ou 
sem emendas, rasuras, entrelinhas, constando o preço dos 

reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula, no valor unitário e 
arábicos, assinada na última folha e rubricadas nas demais 

especificando o objeto de forma clara e 
ANEXO VII.  

do item ofertado, bem como preços completos, computando 
necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 
de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que 

licitado e constante da proposta; 
sessenta) dias, 

a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse 

Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, 

mail), este último se 
contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva. 

Conter prazo de entrega do objeto licitado, conforme o item 15.1. Não havendo 
expressa, será considerado como prazo de entrega, aquele constante deste 
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VII O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado pelo
município após a liberação do Convenio firmado com o Ministério da Saúde, 
30 (trinta) dias, contados da data da entrega dos 
Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante
respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do responsável pelo
acompanhamento do contrato.

VIII Conter o nome completo, número dos documentos pessoais neste caso do RG e 
nacionalidade, cargo/função, estado civil e endereço residencial completo do 
responsável pela assinatura do contrato.

IX Conter o nome e número do Banco, da Agência Bancária e d
efeito de pagamento do objeto licitado e contratado.

7.2. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica prevalecerão
unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.

7.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 

7.4. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 
entrega do objeto licitado conforme disposto no item 7.1

7.5. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste at
convocatório. 

7.6. A proposta deverá limitar
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste 
edital. 

7.7. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação 
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, 
sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal 
mencionada no preâmbulo deste

 
8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE
8.1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e 

conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
8.1.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos 

Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal;

8.1.2. Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social 
apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito 
Débito com Efeitos de Negativa;

8.1.3. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
meio da apresentação da 

8.1.4. Certidão Negativa de Débitos 
8.1.5. Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o 

inteiro teor do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que 
recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumpr
integral das obrigações desta

8.1.6. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, 
em qualquer Trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos: 
(Modelo – ANEXO V); 

8.1.7. Declaração da licitante, comprometendo
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de 
e habilitação com a administração pública. 
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O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado pelo
após a liberação do Convenio firmado com o Ministério da Saúde, 

, contados da data da entrega dos equipamentos, na forma de Ordem 
Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante apresentação das 
respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do responsável pelo
acompanhamento do contrato. 
Conter o nome completo, número dos documentos pessoais neste caso do RG e 
nacionalidade, cargo/função, estado civil e endereço residencial completo do 

assinatura do contrato. 
Conter o nome e número do Banco, da Agência Bancária e da Conta Corrente para 

de pagamento do objeto licitado e contratado. 
Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na

prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor 
total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.

Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 

 
A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 

do objeto licitado conforme disposto no item 7.1., inciso II deste 
Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste at

A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste 

Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, 
em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, 

estrita observância das normas contidas na legislação federal 
mencionada no preâmbulo deste edital. 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2): 
A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e 

obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 

Receita Federal; 
Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS

Certidão Negativa de Débito ou CPDEN Certidão Positiva de
Débito com Efeitos de Negativa; 
Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
meio da apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do FGTS. 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o 

do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que 
documentos e informações necessárias para o cumpr

integral das obrigações desta licitação (Modelo ANEXO IV); 
Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, 
Trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos: 

Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de 

habilitação com a administração pública. (ANEXO VI). 
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O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado pelo 
após a liberação do Convenio firmado com o Ministério da Saúde, em até 

equipamentos, na forma de Ordem 
apresentação das 

respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do responsável pelo 

Conter o nome completo, número dos documentos pessoais neste caso do RG e CPF, 
nacionalidade, cargo/função, estado civil e endereço residencial completo do 

a Conta Corrente para 

Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor 

total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 
Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 

A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 
, inciso II deste edital. 

Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato 

se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste 

das propostas, 
em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, 

estrita observância das normas contidas na legislação federal 

A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e 
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 

Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 

INSS mediante a 
Certidão Positiva de 

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),por 
 

Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o 
do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que 

documentos e informações necessárias para o cumprimento 

Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, 

Trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos: 

se a informar a qualquer tempo, sob as 
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação 
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8.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta
Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 
anteriores à data de apresentação das propostas.

8.3. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou 
seja, seda matriz, todos os documentos deverão ser da matriz, se de alguma filial, 
todos os documentos da mesma filial, com exceção dos documentos 
para a matriz e todas as filiais.
Caso a empresa seja vencedora o contrato será celebrado com a sede que apresentou 
a documentação. 

 
9. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
9.1. No dia, hora e local designado neste 

as licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao 
ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os 
documentos abaixo relacionados, de
por pessoas não previamente credenciadas,
licitantes: 

a) Credenciamento, (ANEXO 
b) A Procuração do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais 

do mesmo. 
c) Cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou 

da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes 
para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

d) Os envelopes de nº 01 – 
lacrados. 

e) A declaração de cumprimento e requisito de habilitação 
f) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte

(para as licitantes que assim 
(ANEXO III); 

9.2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o 
Pregoeiro comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão 
admitidas novas licitantes ao 

9.3. Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro 
concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos 
representantes das licitante
iniciado antes da abertura da

9.4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 
credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura 
dos envelopes contendo as
suas folhas. 

9.5. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

 
10. DO JULGAMENTO: 
10.1. O julgamento da licitação será dividido em dua

e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do menor 
preço do objeto deste edital.

10.1.1. A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das 
propostas de todas as 
ofertas de lances verbais, das
final das propostas e exame da aceitabilidade da
classificada, quanto ao valor.
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Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta
Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias, imediatamente 

apresentação das propostas. 
Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou 
seja, seda matriz, todos os documentos deverão ser da matriz, se de alguma filial, 

da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos 
para a matriz e todas as filiais. 
Caso a empresa seja vencedora o contrato será celebrado com a sede que apresentou 

DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
No dia, hora e local designado neste edital, na presença dos representantes de todas 

licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao 
que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os 

documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega 
por pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das 

NEXO I) acompanhando: 
A Procuração do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais 

autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou 
última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes 

exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
 Proposta e nº 02 – Habilitação devidamente identificados e

A declaração de cumprimento e requisito de habilitação (ANEXO II); 
Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
(para as licitantes que assim se enquadrarem), conforme alínea “d” do item 6.2.1.

Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o 
comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão 

licitantes ao certame. 
Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro 

se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos 
licitantes, tal como previsto na alínea “a”, do item 9.1

iniciado antes da abertura da sessão. 
Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 

dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura 
dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as 

Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas 
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do menor 

dital. 
A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das 

todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de 
ofertas de lances verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação 
final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira 
classificada, quanto ao valor. 
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Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta 
, imediatamente 

Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou 
seja, seda matriz, todos os documentos deverão ser da matriz, se de alguma filial, 

que são válidos 

Caso a empresa seja vencedora o contrato será celebrado com a sede que apresentou 

os representantes de todas 
licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao 

que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os 
contudo, a entrega 

sendo registradas em ata os nomes das 

A Procuração do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais 

autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou 
última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes 

exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
Habilitação devidamente identificados e 

Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 
se enquadrarem), conforme alínea “d” do item 6.2.1. 

Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o 
comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão 

Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro 
se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos 

, tal como previsto na alínea “a”, do item 9.1. exame este 

Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 
dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura 

as e rubricando todas as 

Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 

s etapas (Classificação das propostas 
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do menor 

A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das 
licitantes, classificação das propostas passíveis de 

licitantes proclamadas para tal, classificação 
proposta da primeira 
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10.1.2. Durante a etapa 
consulta de preços sob autorização do Pregoeiro, pelo prazo máximo de 5 
(cinco) minutos. Quando
efetuar ligações para consulta de preços, fora da
estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo 
perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele 
item. 

10.1.3. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante 
classificada em primeiro
constantes do presente 

10.2. Etapa de Classificação de Preços:
10.2.1. Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços”

obedecendo a ordem crescente de protocolo.
10.2.2. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes 

apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente 
licitação e os respectivos valores

10.2.3. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre 
os lances de: 

10.2.3.1. Itens com valores abaixo de R$ 
mínima entre os lances deverá ser 

10.2.3.2. Itens com valores entre R$ 1.001,00 (um mil e um reais) a R$ 
(seis mil reais), a redução mínima entre os lances deverá ser acima de 
R$ 30,00 (trinta reais).

10.2.33. Já para os itens com valores acima de R$ 
a redução mínima entre os lances deverá ser acima de R$ 50,00 
(cinquenta reais).

10.2.4. A classificação se dará pela proposta de menor preço para o item e aquelas 
licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 
superiores em até 10 %
que seus autores participem dos lances verbais.
Complementar nº 

10.2.5. Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, será classificará as melhores 
propostas, até o máximo 03 (três),
lances verbais, quaisquer que sejam os preços ofe
escritas. 

10.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem 
propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances 
verbais estes que deverão ser
distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o
verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada.

10.2.7. O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os 
lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da 
proposta escritas
seqüencialmente, em ordem decrescente de valor.

10.2.8. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competi
e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item.
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Durante a etapa de lances só será permitido o uso de celulares para a 
preços sob autorização do Pregoeiro, pelo prazo máximo de 5 

(cinco) minutos. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar 
efetuar ligações para consulta de preços, fora da sala da 
estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo 

o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele 

A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante 

classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências 
constantes do presente edital. 

Etapa de Classificação de Preços: 
Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes, 

ordem crescente de protocolo. 
O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes 

propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente 
licitação e os respectivos valores ofertados. 
Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

proposta de menor preço, observada a redução mínima entre 

Itens com valores abaixo de R$ 1.000,00 (um mil reais), 
mínima entre os lances deverá ser acima de R$ 15,00 (quinze reais).
Itens com valores entre R$ 1.001,00 (um mil e um reais) a R$ 

mil reais), a redução mínima entre os lances deverá ser acima de 
R$ 30,00 (trinta reais). 
Já para os itens com valores acima de R$ 6.001,00 (seis mil e um reais), 
a redução mínima entre os lances deverá ser acima de R$ 50,00 
(cinquenta reais). 
A classificação se dará pela proposta de menor preço para o item e aquelas 

que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 
superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, para 
que seus autores participem dos lances verbais. (Aplicando

nº 123/06). 
houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas 

definidas no subitem anterior, será classificará as melhores 
propostas, até o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos 
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 

Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem 
pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances 

verbais estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, e
distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance 
verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada.
O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os 

is), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da 
proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo 

, em ordem decrescente de valor. 
Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competi

ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item.
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de lances só será permitido o uso de celulares para a 
preços sob autorização do Pregoeiro, pelo prazo máximo de 5 

convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar 
sala da sessão, ou 

estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo 
o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele 

A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 
no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante 

lugar, relativamente ao atendimento das exigências 

de todas as licitantes, 

O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes 
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente 

Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre 

reais), a redução 
15,00 (quinze reais). 

Itens com valores entre R$ 1.001,00 (um mil e um reais) a R$ 6.000,00 
mil reais), a redução mínima entre os lances deverá ser acima de    

mil e um reais), 
a redução mínima entre os lances deverá ser acima de R$ 50,00 

A classificação se dará pela proposta de menor preço para o item e aquelas 
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 

cento), relativamente à de menor preço, para 
(Aplicando-se a Lei 

houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas 
definidas no subitem anterior, será classificará as melhores 

para que seus autores participem dos 
nas propostas 

Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem 
pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances 

formulados de forma sucessiva, em valores 
valor do primeiro lance 

verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 
O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os 

is), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da 
classificada como menor preço, prosseguindo 

Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva 
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item. 
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10.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, para o item, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta 
de lances verbais
classificação, na final da etapa

10.2.10. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor esti
contratação. 

10.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificada a menor proposta 
vencedora, o Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor 
com vistas à redução do preço
classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e

10.2.12. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta 
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuraç
ao edital. 

10.2.13. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se 
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na 
mesma sessão do Pregão.

10.2.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando
desistente às sanções administrativas constantes do item 18, deste 

10.2.15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou que entregar os itens
condicionados a prazos, 
previstos neste Pregão;

10.2.16. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.

 
10.3. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI
10.3.1. Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa 

ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 
será observado o seguinte:

a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte, entendendo
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até
(cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por
que não estiver amparada por esta 

b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a
oportunidade de apresentar novo lance de preço no 
minutos após a notificação por parte do Pregoeiro, sob pena de preclusão.

c)  Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito

d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas
pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado
entre elas para que se identifi
oferta. 

e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do

10.4. Etapa de Habilitação, Declaraç
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A desistência em apresentar lance verbal, para o item, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta 

lances verbais para o item, ficando sua última proposta registrada para 
classificação, na final da etapa competitiva. 
Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 

Declarada encerrada a etapa competitiva e classificada a menor proposta 
Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor 

com vistas à redução do preço e examinará a aceitabilidade da primeira 
ssificada, quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito.

Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta 
a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente 

Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se 
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na 

mesma sessão do Pregão. 
oderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando

às sanções administrativas constantes do item 18, deste 
Será desclassificada a proposta que contiver preço ou que entregar os itens
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não 
previstos neste Pregão; 
Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 

proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 

Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa 
empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 

seguinte: 
Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até

por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por
que não estiver amparada por esta Lei Complementar. 
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco)
minutos após a notificação por parte do Pregoeiro, sob pena de preclusão.
Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas
pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a

Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
Etapa de Habilitação, Declaração da licitante vencedora e adjudicação. 
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A desistência em apresentar lance verbal, para o item, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta 

para o item, ficando sua última proposta registrada para 

Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade 
mado para a 

Declarada encerrada a etapa competitiva e classificada a menor proposta 
Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor 

e examinará a aceitabilidade da primeira 
expressamente a respeito. 

Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, 
a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim 

proposta que atenda integralmente 

Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se 
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na 

oderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 
às sanções administrativas constantes do item 18, deste edital. 

Será desclassificada a proposta que contiver preço ou que entregar os itens 
descontos, vantagens de qualquer natureza não 

Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 
 

ÀS MICROEMPRESAS E 
COMPLEMENTAR Nº 123/06. 

Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa 
Complementar nº 123/06, 

Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
se por empate aquela situação em que as propostas 

apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 
por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa 

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 
prazo máximo de 05 (cinco) 

minutos após a notificação por parte do Pregoeiro, sob pena de preclusão. 
Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na 

No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado sorteio 

que aquela que primeiro poderá apresentar a melhor 

Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto licitado 
certame. 
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10.4.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2
sendo aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 
anunciará a abertura do
desta licitante. 

10.4.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em 
desacordo com o estabelecido

10.4.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição.

10.4.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,
microempresa ou 
(dois) dias úteis, prorrogáveis por
Publica, caso apresente alguma restrição pertinente à
regularidade fiscal, para a devida
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas, com efeito,negativa.

Parágrafo Único A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no 
atualizada, sendo facultado à Administração convocar os
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a

10.4.5. Constatado o atendimento das exigências previstas neste 
será declarada vencedora, sendo
próprio Pregoeiro, na
sua interposição, e pela autoridade titular
hipótese de existência de recursos e desde que improvisos,
reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.

10.4.6. Se a licitante desatender as exigê
oferta subseqüente
habilitação da licitante, na ordem
até a apuração de uma proposta que atenda ao edital,
licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pelo
Pregoeiro. 

10.4.7. Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as 
licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais 
apresentadas, a ordem de
para habilitação e os recursos interpostos,
final, pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelo(s)
credenciado(s) da(s) licitan

10.4.8. Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras, serão devolvidos, ao final da sessão.

10.4.9. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou 
sua interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da 
licitação à licitante declarada
autos a Autoridade Competente da Prefeitura
homologação do certame
existência de recursos, os autos serão encaminhados a Assessoria Jurídica
para apreciação e parecer, e em caso de improvimento, adjudicação do objeto 
da licitação à licitante vencedora, homologação do certame e
contratação. 
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Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2. e 10.3. deste 
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 

anunciará a abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitação” 

As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em 

desacordo com o estabelecido neste edital, serão inabilitadas. 
s microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a

documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, 
apresente alguma restrição. 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,
 empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 

dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Publica, caso apresente alguma restrição pertinente à documentação de 
regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas, com efeito,negativa. 

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal 
, sendo facultado à Administração convocar os

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
ontrato, ou revogar a licitação. 

Constatado o atendimento das exigências previstas neste edital, a licitante 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo 

próprio Pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, ou d
sua interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na 
hipótese de existência de recursos e desde que improvisos,
reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 
Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a 

subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pelo

Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais 

apresentadas, a ordem de classificação, a analise da documentação exigida 
para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao 
final, pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelo(s) representante(s) 
credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão. 
Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não 

vencedoras, serão devolvidos, ao final da sessão. 
Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou 

interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da 
licitação à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos 
autos a Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Conchal
homologação do certame e decisão quanto à aquisição; na hipótese de 
existência de recursos, os autos serão encaminhados a Assessoria Jurídica
para apreciação e parecer, e em caso de improvimento, adjudicação do objeto 

licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à 
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deste edital, e 
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 

de Habilitação” 

As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em 

s microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a 
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 2 

igual período, a critério da Administração 
documentação de 

regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

Federal nº 8.666/93 
, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

dital, a licitante 
lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo 

hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de 
do órgão promotor do certame, na 

hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, face ao 

ncias licitatórias, o Pregoeiro examinará a 
, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

de classificação, e assim sucessivamente, 
sendo a respectiva 

licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pelo 

Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais 

classificação, a analise da documentação exigida 
devendo ser a mesma assinada, ao 

representante(s) 

Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não 

Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de 
interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da 

vencedora, com posterior encaminhamento dos 
de Conchal, para 

na hipótese de 
existência de recursos, os autos serão encaminhados a Assessoria Jurídica 
para apreciação e parecer, e em caso de improvimento, adjudicação do objeto 

decisão quanto à 
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11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
11.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer

licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com 
registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 
até 03 (três) dias úteis,
apresentar contra-razões em igual
término do prazo da recorrente, sendo
sendo que o recurso deverá ser protocolizado n
das 08:30 às 16:00 horas
com amplos poderes;  

11.2 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento. 

11.3. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na Prefeitura 
Alves nº 364, Centro, Conchal 

11.4. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, 
expressamente, que só serã
sessão. 

11.4.1. Também serão conhecidas as 
apresentadas. 

 
12. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
12.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas 

licitante vencedora, serão formalizadas através de 
observando-se as condições estabelecidas
vigente e na proposta do licitante vencedor.

12.2. A Prefeitura convocará fo
contratual, que deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias consecutivos, 
contados a partir da convocação.

12.3. O prazo estipulado no subitem 12.2
período,quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde 
que ocorra motivo justificado aceito pela 

12.4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar o 
prazo e condições estabelecidas neste 
qualificação dos licitantes na
apuração de uma licitante que atenda ao
declarado vencedor. 

 
13. DO PREÇO E DO REAJUSTE:
13.1. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem 

7.1. deste edital, fixo e irreajustável.
 
14. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO
14.1. As despesas decorrentes 

do Elemento nº 449052/103010022.2.028/02.13.01. (1612) (1613), relativo ao 
exercício de 2012. 
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DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com 

ntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 
) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para 

razões em igual numero de dias, que começarão a correr do 
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, 
sendo que o recurso deverá ser protocolizado no Setor de Protocolo desta 

horas, devidamente assinado, juntando a respectiva procuração 

recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira 

onchal SP, no Departamento de Licitação e Contratos
A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, 

só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da 

Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente 

DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a 

vencedora, serão formalizadas através de instrumento c
se as condições estabelecidas neste edital, seus anexos, na legislação 

vigente e na proposta do licitante vencedor. 
A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o 

deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias consecutivos, 
convocação. 

O prazo estipulado no subitem 12.2. poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período,quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde 

justificado aceito pela Administração. 
poderá, quando a convocada não assinar o instrumento c

estabelecidas neste edital, examinar as ofertas subseqüentes
qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a 
apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 

REÇO E DO REAJUSTE: 
Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem 

deste edital, fixo e irreajustável. 

DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da Dotação Orçamentária 

449052/103010022.2.028/02.13.01. (1612) (1613), relativo ao 
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Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer 
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com 

ntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 
ficando os demais licitantes desde logo intimadas para 

numero de dias, que começarão a correr do 
gurada vista imediata dos autos, 

o Setor de Protocolo desta Prefeitura, 
, devidamente assinado, juntando a respectiva procuração 

recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
Rua Francisco Ferreira 

, no Departamento de Licitação e Contratos; 
A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as 
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, 

o conhecidos os recursos interpostos antes do término da 

a recursos intempestivamente 

entre a Prefeitura e a 
instrumento contratual, 

nexos, na legislação 

rmalmente a licitante vencedora para assinar o instrumento 
deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias consecutivos, 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período,quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde 

instrumento contratual no 
subseqüentes e a 

ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a 
edital, sendo o respectivo licitante 

Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem 

da Dotação Orçamentária 
449052/103010022.2.028/02.13.01. (1612) (1613), relativo ao 
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15. DO FORNECIMENTO: 
15.1. Os equipamentos objeto deste Pregão deverão 

dias da assinatura do instrumento contratual 
Conchal, situado na Rua Minas Gerais nº 279, Parque Industrial em Conchal SP
em outro local designado pelo Departamento competente

15.2. A licitante vencedora, ficará obrigada a troc
05 (cinco) dias úteis, os equipamentos 
recebimento não importará sua aceitação.

15.2.1. A licitante vencedora ficará obrigada a ofertar 
ou superior a 12 (doze) meses para os equipamentos.

15.3. Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade do(s)
equipamento(s), obrigando
em desacordo com apresentado na proposta.

15.4. A licitante vencedora, sujeitar
Prefeitura, encarregada de acompanhar a entrega do(s) equipamentos(s) prestando
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na entre
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo.

 
16. DO PAGAMENTO: 
16.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado pelo

município após a liberação do Convenio firmado com o Ministério da Saúde, 
30 (trinta) dias, contados da data da entrega dos equipamentos, na forma de Ordem 
Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante
respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do responsável pelo
acompanhamento do contrato.

16.2. A CONTRATADA deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em 
papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a 
ser depositado o pagamento. Não serão aceitas as emissões de boletos bancários 
para efetuar o pagamento

16.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

16.4. A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da 
cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham 
sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.

16.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria 
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e 
das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas 
fiscais/faturas emitidas com

 
17. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
17.1. Além das obrigações resultantes da o

atualizada, são obrigações da
I  Entregar com pontualidade o(s) objeto(s) ofertado(s);
II  Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da

Fiscalização, qualquer anormalidade 
que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto 
da presente licitação; 

17.2. Além das obrigações resultante
atualizada, são obrigações da

I Notificar, formal e tempestivamente, a 
observadas no cumprimento 

ua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835
/ Fax: (19) 3866-8614 – e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

s objeto deste Pregão deverão ser entregues em até 60 (sessenta) 
da assinatura do instrumento contratual no CEMEC – Centro Médico de 

Conchal, situado na Rua Minas Gerais nº 279, Parque Industrial em Conchal SP
em outro local designado pelo Departamento competente. 

icitante vencedora, ficará obrigada a trocar as suas expensas, no prazo máximo de 
s equipamentos que vier a ser recusado sendo que o ato de 

importará sua aceitação. 
icitante vencedora ficará obrigada a ofertar garantia mínima sendo igual 

12 (doze) meses para os equipamentos. 
Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade do(s)
equipamento(s), obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue 

desacordo com apresentado na proposta. 
A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da

, encarregada de acompanhar a entrega do(s) equipamentos(s) prestando
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na entre

Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 

O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado pelo
após a liberação do Convenio firmado com o Ministério da Saúde, 

contados da data da entrega dos equipamentos, na forma de Ordem 
Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante apresentação das 
respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do responsável pelo
acompanhamento do contrato. 

deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em 
timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a 

pagamento. Não serão aceitas as emissões de boletos bancários 
para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 
Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 

passará a fluir após a sua reapresentação. 
A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da CONTRATADA

de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham 
decorrência da irregular execução contratual. 

A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente 
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e 
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas 

fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 

, são obrigações da CONTRATADA: 
Entregar com pontualidade o(s) objeto(s) ofertado(s); 
Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para 

sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 
Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 
, são obrigações da CONTRATANTE: 

Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento do instrumento contratual. 
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até 60 (sessenta) 
Centro Médico de 

Conchal, situado na Rua Minas Gerais nº 279, Parque Industrial em Conchal SP, ou 

ar as suas expensas, no prazo máximo de 
que vier a ser recusado sendo que o ato de 

garantia mínima sendo igual 

Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade do(s) 
se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue 

á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 
, encarregada de acompanhar a entrega do(s) equipamentos(s) prestando 

esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na entrega 

O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado pelo 
após a liberação do Convenio firmado com o Ministério da Saúde, em até 

contados da data da entrega dos equipamentos, na forma de Ordem 
apresentação das 

respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do responsável pelo 

deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em 
timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a 

pagamento. Não serão aceitas as emissões de boletos bancários 

Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 

CONTRATADA para 
de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham 

, obrigatoriamente 
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e 
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas 

Federal nº 8.666/93 

Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
verificada, inclusive de ordem funcional, para 

Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto 

Federal nº 8.666/93 

sobre as irregularidades 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:licitacao@conchal.sp.gov.br
mailto:licitacao@conchal.sp.gov.br
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

II Notificar a CONTRATADA
e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

 
18. DAS PENALIDADES: 
18.1. Nos termos do artigo 86 da Lei 

percentual de 0,5% (meio
mora, por dia de atraso injustificado
limite de 10% (dez por cento) 

18.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do art

I advertência; 
II  multa de 10% (dez por cento
III suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a

Administração por prazo não superior a 
IV declaração de inidoneidade 
18.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução
proposta, falhar ou fraudar na
ou cometer fraude fiscal, ficará
Distrito Federal ou Municípios pelo
multas previstas em edital e no contrato e das

18.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em
por escrito e no prazo máximo de 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da

18.5 As multas de que trata este capít
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente.

 
19. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
19.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os 

termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de 
acordo com os prazos do 
endereço discriminado no subitem 
sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais
obtidas pelo telefone (19) 38

19.2. Não serão reconhecidas 
respectivos prazos legais.

19.3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame. 

 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
20.1. As normas que disciplinam este 

ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses 
públicos e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.
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CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

86 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 

mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
10% (dez por cento) do valor empenhado. 

Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes 

termos do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada

10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual, 
suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
stâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 

por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 
As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 

corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
(cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 

caso, cobrado judicialmente. 

IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os 

do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de 
prazos do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada

endereço discriminado no subitem 1.1. deste edital, cabendo ao pregoeiro (a) decidir 
sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser 

) 3866-8600. 
Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os 

prazos legais. 
Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses 

Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.

CEP: 13835-000 
licitacao@conchal.sp.gov.br 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 

Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

, fica estipulado o 
sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
no fornecimento do objeto deste pregão, até o 

Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes 

atualizada: 

suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
de seu objeto, não mantiver a 

se de modo inidôneo 
impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 

, sem prejuízo das 
demais cominações legais. 

As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 

fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
da data em que for oficiada a 

ulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 

(cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 

Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os 
do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de 

atualizada, no 
cabendo ao pregoeiro (a) decidir 

informações poderão ser 

as impugnações interpostas, quando já decorridos os 

Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a 

Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses 

Administração, sem comprometimento da segurança da contratação. 
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20.2. O desatendimento de exigências formais não essenc
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades 
e as exatas compreensões
deste pregão e desde que não fique
mesmo, bem como a finalidade e a segurança

20.3. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo. 

20.4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste 
termos do item 20.6. e a homologação do resultado desta licitação, não implicará em 
direito à contratação. 

20.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste
se o do vencimento, observando
expediente normal na Prefeitura 
explicitamente disposto em

20.6. O Prefeito Municipal, poderá revogar a presente licitação por razões de
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá
mediante provocação de terc
8.666/93 atualizada. 

20.7. No caso de alteração deste 
pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não prejudicar a formulação das propostas.

20.8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente 
competente exclusivamente o Foro da Comarca de 

20.9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura d
esta transferida para o primeiro dia útil 
anteriormente estabelecido.

20.10. A cópia completa deste edital poderá ser retirada gratuitamente, no site
http://www.conchal.sp.gov.br
deverá procurar o Departamento de Licitaç
Municipal, e efetuar o pagamento de 
recolhimento para as despesas das
do e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br

20.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.
20.12. Fazem partes integrantes deste edital:
ANEXO I  Minuta credenciamento.
ANEXO II Declaração de cumprimento e requisito de habilitação.
ANEXO III Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte.
ANEXO IV Declaração de conhecimento e aceitação do teor do edital.
ANEXO V Declaração de regularidade perante o ministério do trabalho.
ANEXO VI Declaração de fatos supervenientes.
ANEXO VII Planilha Proposta
ANEXO VIII  Minuta de contrato.
 

C

ADEMIR ANTONIO DE AZEVEDO

ua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835
/ Fax: (19) 3866-8614 – e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 
licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades 

e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública 
deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgã
mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação. 
É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste 
e a homologação do resultado desta licitação, não implicará em 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui
do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de 

Prefeitura do Município de Conchal, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 

, poderá revogar a presente licitação por razões de
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 

provocação de terceiros, nos termos do artigo 49, da L

No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para a realização do
pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 

prejudicar a formulação das propostas. 
Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente 

exclusivamente o Foro da Comarca de Conchal. 
Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente li

transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário 
estabelecido. 

A cópia completa deste edital poderá ser retirada gratuitamente, no site
.sp.gov.br. Caso a empresa deseje retirar o edital impresso, 

procurar o Departamento de Licitação e Contratos no prédio do Paço 
pagamento de R$ 40,00 (quarenta reais), mediante guia de 

recolhimento para as despesas das reproduções ou encaminhar solicitação atr
licitacao@conchal.sp.gov.br.  

Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
Fazem partes integrantes deste edital: 

Minuta credenciamento. 
cumprimento e requisito de habilitação. 

Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
Declaração de conhecimento e aceitação do teor do edital. 
Declaração de regularidade perante o ministério do trabalho.

ração de fatos supervenientes. 
Planilha Proposta 
Minuta de contrato. 

Conchal, 19 de março de 2012. 
 
 
 
 

DEMIR ANTONIO DE AZEVEDO 
Pregoeiro 

CEP: 13835-000 
licitacao@conchal.sp.gov.br 
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iais, não importará no 
licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades 

da sua proposta, durante a realização da sessão pública 
comprometido o interesse do órgão promotor do 

É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste edital, nos 
e a homologação do resultado desta licitação, não implicará em 

se o dia do início e inclui-
se que só iniciam e vencem prazos em dia de 

, exceto quando for 

, poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

la por ilegalidade, de ofício ou 
Lei Federal n° 

dital no curso do prazo estabelecido para a realização do 
pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 

Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, será 

a presente licitação, ficará 
, no mesmo local e horário 

A cópia completa deste edital poderá ser retirada gratuitamente, no site 
retirar o edital impresso, 

e Contratos no prédio do Paço 
mediante guia de 

reproduções ou encaminhar solicitação através 

 
 

Declaração de regularidade perante o ministério do trabalho. 
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MINUTA CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/12
PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 
 
 
A (nome da licitante), por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob n°

credencia como seu representante o Sr. _______________________, 

______________ e CPF nº _______________, para em seu nome participar do c

epígrafe, conferindo-lhe poderes específicos para formular lances, negociar taxas, interpor

recursos e desistir de sua interposição, e praticar todos os demais atos inerentes ao 

certame, na sessão pública de processamento do Pregão.

 
 

Local e 

 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: A minuta de credenciamento deverá ser impressa em papel timbrado da 

empresa licitante.

ua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835
/ Fax: (19) 3866-8614 – e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ANEXO I 
 
 

MINUTA CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
 

12 
ADMINISTRATIVO N° 913/12 

A (nome da licitante), por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob n° ________________, 

credencia como seu representante o Sr. _______________________, portador do 

CPF nº _______________, para em seu nome participar do c

lhe poderes específicos para formular lances, negociar taxas, interpor

recursos e desistir de sua interposição, e praticar todos os demais atos inerentes ao 

sessão pública de processamento do Pregão. 

 
Local e data, _____ de _________ 2012. 

 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 

A minuta de credenciamento deverá ser impressa em papel timbrado da 
empresa licitante. 

CEP: 13835-000 
licitacao@conchal.sp.gov.br 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

________________, 

portador do RG nº 

CPF nº _______________, para em seu nome participar do certame em 

lhe poderes específicos para formular lances, negociar taxas, interpor 

recursos e desistir de sua interposição, e praticar todos os demais atos inerentes ao 

A minuta de credenciamento deverá ser impressa em papel timbrado da 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E 
 
 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/12
PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 
 
 
_____________________________________________________________________, inscrita

_________________________ e Inscrição Estadual nº _____________, por

representante legal o Sr.(a) _________________________________________________ portador(a) d

RG n° ____________ e CPF n° ____________________, 

infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII 

10.520/2002, de 17 de julho de2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e no 

subitem 9.1.1. do mesmo edital, e para

Municipal de Conchal SP, DECLARA expressamente que cumpre plen

de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

 
 

Local e data, _____ de _________ 201

 
 

ua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835
/ Fax: (19) 3866-8614 – e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br
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ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO

12 
ADMINISTRATIVO N° 913/12 

_____________________________________________________________________, inscrita

_________________________ e Inscrição Estadual nº _____________, por intermédio de seu 

_________________________________________________ portador(a) d

CPF n° ____________________, DECLARA, por seu representante legal 

para cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 

10.520/2002, de 17 de julho de2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e no 

do mesmo edital, e para fins do Pregão Presencial nº ___/12 
DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos 

Edital do Pregão em epígrafe. 

Local e data, _____ de _________ 2012. 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 

 
 
 
 

CEP: 13835-000 
licitacao@conchal.sp.gov.br 
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REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

_____________________________________________________________________, inscrita no CNPJ n° 

termédio de seu 

_________________________________________________ portador(a) do 

, por seu representante legal 

4º da Lei nº 

10.520/2002, de 17 de julho de2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e no 

12 da Prefeitura 

amente os requisitos 
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MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU 
 
 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/12
PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato

convocatório, que a empresa ______

jurídica), com CNPJ nº ____________

é (microempresa) ou (empresa de pequeno porte), nos termos do enquadramento previsto 

nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de

cujos termos DECLARO conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do 

___/12, realizado pela Prefeitura 

 
 

Local e data, _____ de _________ 201

 
 
 

ua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835
/ Fax: (19) 3866-8614 – e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br
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ANEXO III 
 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

12 
ADMINISTRATIVO N° 913/12 

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato

convocatório, que a empresa ____________________________________ (denominação 

__________________________ e Inscrição Estadual nº ________________, 

(microempresa) ou (empresa de pequeno porte), nos termos do enquadramento previsto 

rtigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 
realizado pela Prefeitura do Município de Conchal. 

Local e data, _____ de _________ 2012. 
 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 

 
 
 
 

CEP: 13835-000 
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EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

______________________ (denominação da pessoa 

Inscrição Estadual nº ________________, 

(microempresa) ou (empresa de pequeno porte), nos termos do enquadramento previsto 

dezembro de 2006, 

conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

Pregão Presencial nº 
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DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL
 
 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/12
PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 
 
 
_______________________________________________________________, inscrita

__________________ e Inscrição 

representante legal o Sr.(a) _______________________________ portador(a) d

e CPF n° _________________, DECLARA
conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste

bem como de que recebeu todos os documentos e

cumprimento integral das obrigações desta licitação.

Local e data, _____ de _________ 201

 
 
 

ua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835
/ Fax: (19) 3866-8614 – e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br
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ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

/12 
ADMINISTRATIVO N° 913/12 

_______________________________________________________________, inscrita no CNPJ n° 

Inscrição Estadual nº ________________, por intermédio de

_______________________________ portador(a) do RG nº __________ 

DECLARA, por seu representante legal infra-

conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, 

bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o 

cumprimento integral das obrigações desta licitação. 

 
 

Local e data, _____ de _________ 2012. 
 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 

 
 
 
 
 

CEP: 13835-000 
licitacao@conchal.sp.gov.br 
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DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

no CNPJ n° 

stadual nº ________________, por intermédio de seu 

o RG nº __________ 

-assinado que 

Pregão, ressalvado o direito recursal, 

necessárias para o 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
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DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR
 
 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/12
PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 
 
 
_____________________________________________,

e Inscrição Estadual nº ___________________, por intermédio de

Sr.(a) _________________________ portador(a) d

____________________, DECLARA
Federal nº 8.666 atualizada, que não emprega menor de 18 anos

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis

 
Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
 
 
 

Local e data, _____ de _________ 201

 
 

ua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835
/ Fax: (19) 3866-8614 – e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br
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ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR 

12 
ADMINISTRATIVO N° 913/2012 

_____________________________________________, inscrita no CNPJ n° _______________________

e Inscrição Estadual nº ___________________, por intermédio de seu representante legal o 

_________________________ portador(a) do RG n° ______________ e 

DECLARA para fins do disposto no inciso V do art

, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

Local e data, _____ de _________ 2012. 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 

 
 
 
 

CEP: 13835-000 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

_______________________ 

seu representante legal o 

______________ e CPF n° 

igo 27 da Lei 

(dezoito) anos em trabalho 

Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. (     ). 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES
 
 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/12
PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 
 
 
__________________________________________________________,

___________________ e Inscrição Estadual nº ________________, com (endereço completo) à

Rua/Avenida _____________________________________

a presente data inexistem fatos impeditivos para

administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar

 
 

Local e data, _____ de _________ 201

 
 
 
 

ua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835
/ Fax: (19) 3866-8614 – e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ANEXO VI 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

12 
ADMINISTRATIVO N° 913/12 

__________________________________________________________, nome da empresa

Inscrição Estadual nº ________________, com (endereço completo) à

enida _____________________________________, DECLARA sob as penas da lei, que a

a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a 

administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data, _____ de _________ 2012. 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 

_________________ 
(carimbo CNPJ) 

 

CEP: 13835-000 
licitacao@conchal.sp.gov.br 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

mpresa (CNPJ) 

Inscrição Estadual nº ________________, com (endereço completo) à 

sob as penas da lei, que até 

habilitação e contratação com a 

ocorrências posteriores. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/12 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 913/12 
 
 

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE
 
 

PSF JARDIM PLANALTO “MARIA SILVA BATISTA CORREA”.
 
ITEM 01 
EQUIPAMENTO Ventilador de teto 
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 142,50 
R$ TOTAL 285,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Composição: 03 pás 

Lustre: não possui 
 
 
ITEM 02 
EQUIPAMENTO Mesa de escritório 
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 450,00 
R$ TOTAL 900,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Base: aço / ferro pintado 

Divisões: de 03 a 04 gavetas
Número de portas: sem portas
Suporte para CPU: possui 
Suporte para impressora: não possui
Suporte para teclado: não possui
Composição: simples 
Rodízios: não possui 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Largura 100cm / 120cm / 140cm / 160cm 
ua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835-000 
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ANEXO VII 

PLANILHA PROPOSTA 
 

EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE, de acordo e conforme descriminados abaixo:

PSF JARDIM PLANALTO “MARIA SILVA BATISTA CORREA”. 

Divisões: de 03 a 04 gavetas 
Número de portas: sem portas 

Suporte para impressora: não possui 
Suporte para teclado: não possui 

Largura 100cm / 120cm / 140cm / 160cm – Profundidade: 75cm / 3 gavetas 

, de acordo e conforme descriminados abaixo: 
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ITEM 03 
EQUIPAMENTO Arquivo 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 550,00 
R$ TOTAL 550,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Outros: não possui 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Arquivo com quatro gavetas com chave e pé em aço
 
 
ITEM 04 
EQUIPAMENTO Computador Desktop (Básico)
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 1.800,00 
R$ TOTAL 3.600,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz

Mouse: tipo óptico (500 DPI)
Teclado: padrão ABNT 2 
Disco rígido: 500 GB a 750 GB
Estabilizador: possui 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Computador tipo PC, processador no mínimo 3.0 
memória DDR 3: 4 GB com 
mínico 4slots, expansão: No mínimo 1 Slot
pixels, tempo de resposta 26ms, taxa de contraste 450:1, entradas vídeo analógica VGA, placa de vídeo com 256 mb 
RAM, permite compartilhar com a memória do sistema, teclado padrão ABNT
caractere virgula também no bloco numérico, conector MINI
laser USB (400 dpi), com 2 botão SCROLL, disco rígido de 3,5 de diâmetro com capacidade para 500 GB, 
controladora de discos SATA para dois dispositivos, interfaces (01) uma paralela, 06 interfaces USB 2,0 (com 2 
frontais), todas integradas na placa principal, equipamento compatível com energy starepa, placa mãe e fonte padrão 
BTX (Balanced Technology Xtend) unidade DVD
45, gabinete sem saliência interna. Permite manuseio interno sem ferramentas, sistema de travamento externo de 
abertura de gabinete, permite utilização vertical ou horizontal, alem da doc
instalação e operação das estações de trabalho tipo desktop em português, possui drive correspondente as interfaces 
instalações de trabalho tipo desktop, de forma a permitir a perfeita configuração das mesmas. ESTABILIZADOR D
VOLTAGEM TENASAO DE ENTREADA BIVOLT, 300V A 115V 4 TOMADAS SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL. 
Garantia de 1 ano.   
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rquivo com quatro gavetas com chave e pé em aço  

Computador Desktop (Básico) 

CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz 
Mouse: tipo óptico (500 DPI) 

Disco rígido: 500 GB a 750 GB 

ipo PC, processador no mínimo 3.0 GHz, cache de no mínimo 3mb, 2 núcleos, barramento de 260 Mhz, 
memória DDR 3: 4 GB com freqüência mínima de 1066, com possibilidade de expansão para até 16 GB, possuir no 
mínico 4slots, expansão: No mínimo 1 Slot livre após configuração completa, monitor LCD 18,5, resolução 1024x780 
pixels, tempo de resposta 26ms, taxa de contraste 450:1, entradas vídeo analógica VGA, placa de vídeo com 256 mb 
RAM, permite compartilhar com a memória do sistema, teclado padrão ABNT2 português, 107 teclas contendo 
caractere virgula também no bloco numérico, conector MINI-DIN / USB do mesmo fabricante do CPU, mouse optic 
laser USB (400 dpi), com 2 botão SCROLL, disco rígido de 3,5 de diâmetro com capacidade para 500 GB, 

e discos SATA para dois dispositivos, interfaces (01) uma paralela, 06 interfaces USB 2,0 (com 2 
frontais), todas integradas na placa principal, equipamento compatível com energy starepa, placa mãe e fonte padrão 
BTX (Balanced Technology Xtend) unidade DVD-RW (leitor e gravador) placa de rede 10/100 MBPS PCI, conector RJ 
45, gabinete sem saliência interna. Permite manuseio interno sem ferramentas, sistema de travamento externo de 
abertura de gabinete, permite utilização vertical ou horizontal, alem da documentação técnica necessária a 
instalação e operação das estações de trabalho tipo desktop em português, possui drive correspondente as interfaces 
instalações de trabalho tipo desktop, de forma a permitir a perfeita configuração das mesmas. ESTABILIZADOR D
VOLTAGEM TENASAO DE ENTREADA BIVOLT, 300V A 115V 4 TOMADAS SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL. 

z, cache de no mínimo 3mb, 2 núcleos, barramento de 260 Mhz, 
mínima de 1066, com possibilidade de expansão para até 16 GB, possuir no 

livre após configuração completa, monitor LCD 18,5, resolução 1024x780 
pixels, tempo de resposta 26ms, taxa de contraste 450:1, entradas vídeo analógica VGA, placa de vídeo com 256 mb 

2 português, 107 teclas contendo 
DIN / USB do mesmo fabricante do CPU, mouse optic 

laser USB (400 dpi), com 2 botão SCROLL, disco rígido de 3,5 de diâmetro com capacidade para 500 GB, 
e discos SATA para dois dispositivos, interfaces (01) uma paralela, 06 interfaces USB 2,0 (com 2 

frontais), todas integradas na placa principal, equipamento compatível com energy starepa, placa mãe e fonte padrão 
RW (leitor e gravador) placa de rede 10/100 MBPS PCI, conector RJ - 

45, gabinete sem saliência interna. Permite manuseio interno sem ferramentas, sistema de travamento externo de 
umentação técnica necessária a 

instalação e operação das estações de trabalho tipo desktop em português, possui drive correspondente as interfaces 
instalações de trabalho tipo desktop, de forma a permitir a perfeita configuração das mesmas. ESTABILIZADOR DE 
VOLTAGEM TENASAO DE ENTREADA BIVOLT, 300V A 115V 4 TOMADAS SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL. 
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ITEM 05 
EQUIPAMENTO Cadeira 
QUANTIDADE 03 
R$ UNITÁRIO 250,00 
R$ TOTAL 750,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Material de confecção / Acabamento: estofado

Regulagem de altura: mecânica 
Rodízios: possui 
Braços: possui 

 
ITEM 06 
EQUIPAMENTO Cadeira de rodas 
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 350,00 
R$ TOTAL 700,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Cadeira de rodas de nylon, dobrável, suporta paciente até 80kg, rodas grande traseira com sobre aro, e pequenas giratórias 

dianteiras, apoio para os pés fixos, dobrável em X, aço com pintado.
 
ITEM 07 
EQUIPAMENTO Longarina 
QUANTIDADE 05 
R$ UNITÁRIO 250,00 
R$ TOTAL 1.250,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Braços: não possui 

Assento / Encosto: estofado 
Número de assentos: 3 lugares 

 
ITEM 08 
EQUIPAMENTO Esfigmomanômetro 
QUANTIDADE 03 
R$ UNITÁRIO 150,00 
R$ TOTAL 450,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA # Fonte de alimentação: Duas pilhas alcalinas tipo LR03 de 1,5V Visor: LCD cristal líquido # Método de medição: Oscilométrico

280mm Hg., pulsações de 40 a 200 por minuto Precisão: +/
elétrica Deflação: Válvula automática de saída de ar # Velocidade da deflação: A 140mm Hg. entre 2 e 5mm Hg.
capacitância eletrostática # Determinação do pulso: Sensor de pressão capacitivo # Vida útil das pilhas: Aproximadamente 400 
135 a 195mm de perímetro # Dimensões exter
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Acabamento: estofado 
 

Opcionais (descrever): possui 
Cadeira de rodas de nylon, dobrável, suporta paciente até 80kg, rodas grande traseira com sobre aro, e pequenas giratórias 
dianteiras, apoio para os pés fixos, dobrável em X, aço com pintado. 

(descrever): possui 
# Fonte de alimentação: Duas pilhas alcalinas tipo LR03 de 1,5V Visor: LCD cristal líquido # Método de medição: Oscilométrico # Faixa de medição: Pressão de 0

Hg., pulsações de 40 a 200 por minuto Precisão: +/- 3mm. Hg. na pressão e +/-5% das pulsações indicadas no visor Inflação. # Manual mediante bomba 
elétrica Deflação: Válvula automática de saída de ar # Velocidade da deflação: A 140mm Hg. entre 2 e 5mm Hg./seg. # Detector de pressão: Sensor de pressão tipo 
capacitância eletrostática # Determinação do pulso: Sensor de pressão capacitivo # Vida útil das pilhas: Aproximadamente 400 medições # Braçadeira: Para pulso de 
135 a 195mm de perímetro # Dimensões exteriores: Unidade de medição - 76x76x38mm / Braçal - 76x304mm # Peso:Aproximadamente 140gr.(incluindo as pilhas).

Cadeira de rodas de nylon, dobrável, suporta paciente até 80kg, rodas grande traseira com sobre aro, e pequenas giratórias 

# Faixa de medição: Pressão de 0-
5% das pulsações indicadas no visor Inflação. # Manual mediante bomba 

/seg. # Detector de pressão: Sensor de pressão tipo 
medições # Braçadeira: Para pulso de 

76x304mm # Peso:Aproximadamente 140gr.(incluindo as pilhas). 
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ITEM 09 
EQUIPAMENTO Estetoscópio 
QUANTIDADE 03 
R$ UNITÁRIO 90,00 
R$ TOTAL 270,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Auscultador duplo em aço inoxidável, proporciona qualidade superior para os sons de alta e baixa freqüência (multi

com reforço interno para adequada tensão nos ouvidos ¿ Anel não
anos contra defeitos de fabricação. 

 
ITEM 10 
EQUIPAMENTO Armário 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 700,00 
R$ TOTAL 700,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Outros (especificar): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Armário de aço montável, possui 2 portas de abrir com reforços internos tipo Omega, puxador estampado na pr

cremalheira para regulagem das prateleiras,com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis, com chave. Todo c
(0,60mm) e nÂº 26 (0,45mm),tratado pelo proce
medindo 1,60x0,75x0,40. 

 
ITEM 11 
EQUIPAMENTO Geladeira para conservação de vacinas (1 porta)
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 850,00 
R$ TOTAL 850,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Capacidade: mínimo de 280 litros
 
ITEM 12 
EQUIPAMENTO Autoclave de mesa (até 50 litros)
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 5.000,00 
R$ TOTAL 5.000,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Modo de operação: digital 

Câmara de esterilização construída em: aço inoxidável
Capacidade: mínimo de 40 litros 
Outros (especificar): possui 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Câmara em aço inox (maior durabilidade e segurança) Autoclave Digital Inox 42lts com Reservatório. Digital 8
fechada Reservatório de água para 3 lts 3 Bandejas Dimensões: Internas (cm) 30 diâm x 60 prof. Externas (cm) 46,5 alt. x 54 l
ano de garantia. 
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Opcionais (descrever): possui 
Auscultador duplo em aço inoxidável, proporciona qualidade superior para os sons de alta e baixa freqüência (multi-frequência) ¿ Hastes ajustáveis em aço inoxidável, 
com reforço interno para adequada tensão nos ouvidos ¿ Anel não-frio para maior conforto do paciente ¿ Tarja de identificação inclusa ¿ Livre de látex ¿ Garantia de 2 

Outros (especificar): possui 
Armário de aço montável, possui 2 portas de abrir com reforços internos tipo Omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, possui sistema de 
cremalheira para regulagem das prateleiras,com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis, com chave. Todo confeccionado em chapa de aço nº 24 
(0,60mm) e nÂº 26 (0,45mm),tratado pelo processo anti-corrosivo Ã base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com capacidade: 20kg por prateleira medindo 

Geladeira para conservação de vacinas (1 porta) 

Capacidade: mínimo de 280 litros 

Autoclave de mesa (até 50 litros) 

esterilização construída em: aço inoxidável 

Câmara em aço inox (maior durabilidade e segurança) Autoclave Digital Inox 42lts com Reservatório. Digital 8 ciclos programáveis 5 ciclos de secagem com porta 
fechada Reservatório de água para 3 lts 3 Bandejas Dimensões: Internas (cm) 30 diâm x 60 prof. Externas (cm) 46,5 alt. x 54 larg. x 70 prof. Potencia 1600 Watts 1 

) ¿ Hastes ajustáveis em aço inoxidável, 
frio para maior conforto do paciente ¿ Tarja de identificação inclusa ¿ Livre de látex ¿ Garantia de 2 

ópria porta no sentido vertical, possui sistema de 
onfeccionado em chapa de aço nº 24 

corrosivo Ã base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com capacidade: 20kg por prateleira medindo 

ciclos programáveis 5 ciclos de secagem com porta 
arg. x 70 prof. Potencia 1600 Watts 1 
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ITEM 13 
EQUIPAMENTO Projetor multimídia  
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 2.500,00 
R$ TOTAL 2.500,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Outros (especificar): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Especificações: ¿Visualização por USB 

resolução para apresentações de imagens e suporte a extensão para a exposição de multi
Visualização por Wireless -
Com a visualização por Wireless, é possível oferecer uma grande tela para todas as suas apresentações e realizar o 
controle centralizado da rede através da conectividade USB WLAN integrada. Sem Complicações 
computador - Desfrute de uma
em JPEG, com uma unidade flash USB! É muito fácil, é necessário apenas plugar e dar o play Closed Captioning (Legenda): 
Com o MX660 você pode exibir legendas em conteúd
Esta função é perfeita para ambientes educacionais, como aulas de idioma, onde pode ser necessário uma transcrição do 
diálogo na tela. Lâmpada de Longa Duração: até 5.000 horas Desfrute de 
econômico) de vida útil de lâmpada 
horas, sem dúvida, o número de troca de lâmpadas será bem menor e conseqüentemente reduzirá os gastos p
entretenimento. *A vida útil da lâmpada pode variar dependendo das condições ambientais e de uso. ¿ ¿ Sistema de 
Projeção DLP® tecnologia de Texas Instruments® ¿ Resolução Nativa : XGA (1024 x 768) ¿ Brilho: 3.200 ANSI lumens ¿ 
Contraste: 5.000:1 ¿ Correção do Trapézio: Manual Vertical ±40° ¿ Formato de Tela: 4:3 Native, 16:9 Selecionável ¿ Display 
de Cores: 1.07 bilhões de cores ¿ Lentes: F=2.56
300¿ ¿ Índice de Projeção: 1.86 
suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) ¿ HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ¿ 
Compatibilidade de Vídeo : NTSC, PAL, SECAM ¿ Frequência Horizonta
Terminais de Entrada - PC: Analógico RGB: D
USB) A/V: HDMI V1.3 x 1/ Componente Vídeo: D
Mini Din 4 pin x 1/ Vídeo Composto: RCA x 1/ Áudio: Estéreo Mini Jack x 1/ Áudio L/R: RCA x 2 ¿ Terminais de Saída
D-sub 15 pin x 1/ Áudio: Variável Saída de Áudio : Estéreo Mini Jack x 1Alto falante 2W ¿ Conexões: Conector de 
RS232 9 pin x 1 ¿ Voltagem: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz ¿ Consumo de energia: 318W, Standby < 1W ¿ Nível de ruído: 
32/27 dBA (Normal/Econômico) ¿ Idiomas do Menu: Bulgaro/ Croata/ Checo/ Dinamarquês/ Holandês/ Inglês/ 
Finlandês/ Francês/ Alemão/ Grego/ 
Português/ Romeno/ Russo/ Chinês Simplificado/ Espanhol/ Sueco/ Turco/ Thailandês/ Chinês Tradicional (26 idiomas) 
¿ Modalidade de Pre-ajuste: ¿ Modo Dinâmico ¿ Modo Apresentação ¿ Modo RG
Usuário 2 ¿ Funções: ¿ BrilhantColorTM ¿ Busca Rápida Automática ¿ Closed Captioning (Legenda) ¿ Correção da cor da 
parede ¿ Visualização por USB/ Leitor USB Wireless Display (Opcional) ¿ 3D Ready ¿ Esfriamento Rápid
Template para o ensino ¿ 3D Co
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Outros (especificar): possui 
Especificações: ¿Visualização por USB - oferece a comodidade de conexão USB (plug-e-play) com detecção automática de 
resolução para apresentações de imagens e suporte a extensão para a exposição de multi

- mantenha os cabos e fios fora do seu caminho com o adaptador Wireless (acessório opcional).
Com a visualização por Wireless, é possível oferecer uma grande tela para todas as suas apresentações e realizar o 
controle centralizado da rede através da conectividade USB WLAN integrada. Sem Complicações 

Desfrute de uma apresentação sem falhas com o leitor USB! A função USB Reader permite uma apresentação 
em JPEG, com uma unidade flash USB! É muito fácil, é necessário apenas plugar e dar o play Closed Captioning (Legenda): 
Com o MX660 você pode exibir legendas em conteúdo de vídeo sem a necessidade de um dispositivo externo de legenda. 
Esta função é perfeita para ambientes educacionais, como aulas de idioma, onde pode ser necessário uma transcrição do 
diálogo na tela. Lâmpada de Longa Duração: até 5.000 horas Desfrute de um rendimento de até 5.000 horas (modo 
econômico) de vida útil de lâmpada - muito mais horas dos projetores que estão no mercado! Com essa quantidade de 
horas, sem dúvida, o número de troca de lâmpadas será bem menor e conseqüentemente reduzirá os gastos p
entretenimento. *A vida útil da lâmpada pode variar dependendo das condições ambientais e de uso. ¿ ¿ Sistema de 
Projeção DLP® tecnologia de Texas Instruments® ¿ Resolução Nativa : XGA (1024 x 768) ¿ Brilho: 3.200 ANSI lumens ¿ 

¿ Correção do Trapézio: Manual Vertical ±40° ¿ Formato de Tela: 4:3 Native, 16:9 Selecionável ¿ Display 
de Cores: 1.07 bilhões de cores ¿ Lentes: F=2.56- 2.8, f=21 - 23.1 mm ¿ Zoom: Manual, 1.10: ¿ Tamanho da Imagem: 24¿ a 
300¿ ¿ Índice de Projeção: 1.86 - 2.04 (53@2M) ¿ Lâmpada: 230W, 3500/5000 horas (Normal/Econômico) ¿ Resolução 
suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) ¿ HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ¿ 
Compatibilidade de Vídeo : NTSC, PAL, SECAM ¿ Frequência Horizontal: 31-99 kHz ¿ Freqüência Vertical: 23

PC: Analógico RGB: D-sub 15 pin x 2/ USB: Tipo A x 1 (Leitor USB); Mini
USB) A/V: HDMI V1.3 x 1/ Componente Vídeo: D-sub 15 pin x 2/ (Compartilhado com conector A
Mini Din 4 pin x 1/ Vídeo Composto: RCA x 1/ Áudio: Estéreo Mini Jack x 1/ Áudio L/R: RCA x 2 ¿ Terminais de Saída

sub 15 pin x 1/ Áudio: Variável Saída de Áudio : Estéreo Mini Jack x 1Alto falante 2W ¿ Conexões: Conector de 
RS232 9 pin x 1 ¿ Voltagem: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz ¿ Consumo de energia: 318W, Standby < 1W ¿ Nível de ruído: 
32/27 dBA (Normal/Econômico) ¿ Idiomas do Menu: Bulgaro/ Croata/ Checo/ Dinamarquês/ Holandês/ Inglês/ 
Finlandês/ Francês/ Alemão/ Grego/ Húngaro/ Italiano/ Indonésia/ Japonês/ Coreano/ Norueguês/ Polonês/ 
Português/ Romeno/ Russo/ Chinês Simplificado/ Espanhol/ Sueco/ Turco/ Thailandês/ Chinês Tradicional (26 idiomas) 

ajuste: ¿ Modo Dinâmico ¿ Modo Apresentação ¿ Modo RGB ¿ Modo Cinema ¿ Modo Usuário 1 ¿ Modo 
Usuário 2 ¿ Funções: ¿ BrilhantColorTM ¿ Busca Rápida Automática ¿ Closed Captioning (Legenda) ¿ Correção da cor da 
parede ¿ Visualização por USB/ Leitor USB Wireless Display (Opcional) ¿ 3D Ready ¿ Esfriamento Rápid
Template para o ensino ¿ 3D Color Manageme 1 ano de garantia. 

) com detecção automática de 
resolução para apresentações de imagens e suporte a extensão para a exposição de multi-projeção simultânea. 

mantenha os cabos e fios fora do seu caminho com o adaptador Wireless (acessório opcional). 
Com a visualização por Wireless, é possível oferecer uma grande tela para todas as suas apresentações e realizar o 
controle centralizado da rede através da conectividade USB WLAN integrada. Sem Complicações - Apresentações sem 

apresentação sem falhas com o leitor USB! A função USB Reader permite uma apresentação 
em JPEG, com uma unidade flash USB! É muito fácil, é necessário apenas plugar e dar o play Closed Captioning (Legenda): 

o de vídeo sem a necessidade de um dispositivo externo de legenda. 
Esta função é perfeita para ambientes educacionais, como aulas de idioma, onde pode ser necessário uma transcrição do 

um rendimento de até 5.000 horas (modo 
muito mais horas dos projetores que estão no mercado! Com essa quantidade de 

horas, sem dúvida, o número de troca de lâmpadas será bem menor e conseqüentemente reduzirá os gastos para o seu 
entretenimento. *A vida útil da lâmpada pode variar dependendo das condições ambientais e de uso. ¿ ¿ Sistema de 
Projeção DLP® tecnologia de Texas Instruments® ¿ Resolução Nativa : XGA (1024 x 768) ¿ Brilho: 3.200 ANSI lumens ¿ 

¿ Correção do Trapézio: Manual Vertical ±40° ¿ Formato de Tela: 4:3 Native, 16:9 Selecionável ¿ Display 
23.1 mm ¿ Zoom: Manual, 1.10: ¿ Tamanho da Imagem: 24¿ a 

2.04 (53@2M) ¿ Lâmpada: 230W, 3500/5000 horas (Normal/Econômico) ¿ Resolução 
suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) ¿ HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ¿ 

99 kHz ¿ Freqüência Vertical: 23-120 Hz ¿ 
sub 15 pin x 2/ USB: Tipo A x 1 (Leitor USB); Mini-B x1 (Visualização por 

sub 15 pin x 2/ (Compartilhado com conector Analógico RGB)/ S-Vídeo: 
Mini Din 4 pin x 1/ Vídeo Composto: RCA x 1/ Áudio: Estéreo Mini Jack x 1/ Áudio L/R: RCA x 2 ¿ Terminais de Saída- PC: 

sub 15 pin x 1/ Áudio: Variável Saída de Áudio : Estéreo Mini Jack x 1Alto falante 2W ¿ Conexões: Conector de Série: 
RS232 9 pin x 1 ¿ Voltagem: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz ¿ Consumo de energia: 318W, Standby < 1W ¿ Nível de ruído: 
32/27 dBA (Normal/Econômico) ¿ Idiomas do Menu: Bulgaro/ Croata/ Checo/ Dinamarquês/ Holandês/ Inglês/ 

Húngaro/ Italiano/ Indonésia/ Japonês/ Coreano/ Norueguês/ Polonês/ 
Português/ Romeno/ Russo/ Chinês Simplificado/ Espanhol/ Sueco/ Turco/ Thailandês/ Chinês Tradicional (26 idiomas) 

B ¿ Modo Cinema ¿ Modo Usuário 1 ¿ Modo 
Usuário 2 ¿ Funções: ¿ BrilhantColorTM ¿ Busca Rápida Automática ¿ Closed Captioning (Legenda) ¿ Correção da cor da 
parede ¿ Visualização por USB/ Leitor USB Wireless Display (Opcional) ¿ 3D Ready ¿ Esfriamento Rápido ¿ Minha Tela ¿ 
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ITEM 14 
EQUIPAMENTO Computador portátil (notebook)
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 1.900,00 
R$ TOTAL 1.900,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz

Memória RAM: 4G 
Disco rígido: mínimo de 500 GB
Tamanho do notebook: LCD 14”
Teclado: padrão ABNT2 
Outros (especificar): possui

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Notebook Especificação Técnica Interface tipo Serial ATA que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica 
especificada, 4 (quatro) interfaces USB 2.0, 1 slot para cartão PCMCIA ou 1 slot para cartão Express Card, 1 porta 
RJ-45 para a placa de rede 1 conecto
saída de áudio estéreo, alto
2.2 GHz, 3 MB Cache, 4 Thereads. MEMÓRIA RAM Memória RAM tipo DDR3
Gbyte instalado, compatível com o barramento da placa principal . UNIDADE DE DISCO RÍGIDO disco rígido interna, 
compatível com a controladora com capacidade mínima de 500 Gbytes, com interface tipo Serial ATA II. Velocidade 
de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm., tecnologia de pré
Technology) incorporada. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA gravador de CD e DVD interna com velocidade mínima de 8x, 
software compatível com o sistema operaciona
Reflexo. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Adaptador de Corrente Alternada de 65W e Bateria de Ion de Lítio de 6 Células. 
TECLADO Padrão ABNT-2 com no mínimo 82 teclas. Teclado deverá ser impermeável D
Dispositivo Apontador Integrado tipo ¿touchpad¿, integrado no gabinete, com dois botões integrados e uma área para 
a função ¿scroll¿ (botão de rolagem). INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET/GIGABIT ETHERNET 
Placa de Rede, com veloc
Gigabit Ethernet, INTERFACE DE REDE WIRELESS Interface de comunicação wireless que implemente os padrões 
802.11 a/g/n. Interface de comunicação Bluetooth 2.0. GABINETE Cor pre
Botão liga/desliga e deve ser desligado por software mantendo pressionado o botão, proteção para prevenir o 
desligamento acidental do computador. Display ou leds acoplados ao notebook para indicar e permitir monito
condições de funcionamento do mesmo, sensor de queda. Acompanhar maleta de couro sintético ou nylon, que 
atenda as especificações para transporte do notebook e seus respectivos acessórios, possuindo divisões adequadas 
para tal. Webcam de 1.3 mega pi
SOFTWARE WINDOWS 7 profissional. 1 ano de garantia. 
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Computador portátil (notebook) 

CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz 

Disco rígido: mínimo de 500 GB 
Tamanho do notebook: LCD 14” 

Outros (especificar): possui 
Especificação Técnica Interface tipo Serial ATA que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica 

especificada, 4 (quatro) interfaces USB 2.0, 1 slot para cartão PCMCIA ou 1 slot para cartão Express Card, 1 porta 
45 para a placa de rede 1 conector DC-IN para adaptador AC. 1 porta VGA externa, conectores para entrada e 

saída de áudio estéreo, alto-falante embutidos interno som ¿line-out¿. PROCESSADOR. Processador com 2 núcleos 
2.2 GHz, 3 MB Cache, 4 Thereads. MEMÓRIA RAM Memória RAM tipo DDR3-DIMM 1066 MHz com no mínimo 4 
Gbyte instalado, compatível com o barramento da placa principal . UNIDADE DE DISCO RÍGIDO disco rígido interna, 
compatível com a controladora com capacidade mínima de 500 Gbytes, com interface tipo Serial ATA II. Velocidade 

ção de, no mínimo, 7.200 rpm., tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting 
Technology) incorporada. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA gravador de CD e DVD interna com velocidade mínima de 8x, 
software compatível com o sistema operacional instalado. TELA Tela LCD de Alta Definição de 14 polegadas 
Reflexo. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Adaptador de Corrente Alternada de 65W e Bateria de Ion de Lítio de 6 Células. 

2 com no mínimo 82 teclas. Teclado deverá ser impermeável DISPOSITIVO APONTADOR 
Dispositivo Apontador Integrado tipo ¿touchpad¿, integrado no gabinete, com dois botões integrados e uma área para 
a função ¿scroll¿ (botão de rolagem). INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET/GIGABIT ETHERNET 
Placa de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, compatível com os padrões Ethernet, FastEthernet e 
Gigabit Ethernet, INTERFACE DE REDE WIRELESS Interface de comunicação wireless que implemente os padrões 
802.11 a/g/n. Interface de comunicação Bluetooth 2.0. GABINETE Cor preferencial: Preto, ou Cinza, tons escuros. 
Botão liga/desliga e deve ser desligado por software mantendo pressionado o botão, proteção para prevenir o 
desligamento acidental do computador. Display ou leds acoplados ao notebook para indicar e permitir monito
condições de funcionamento do mesmo, sensor de queda. Acompanhar maleta de couro sintético ou nylon, que 
atenda as especificações para transporte do notebook e seus respectivos acessórios, possuindo divisões adequadas 
para tal. Webcam de 1.3 mega pixel integrada no equipamento e Microfone Integrado no equipamento. Processador 
SOFTWARE WINDOWS 7 profissional. 1 ano de garantia.  

Especificação Técnica Interface tipo Serial ATA que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica 
especificada, 4 (quatro) interfaces USB 2.0, 1 slot para cartão PCMCIA ou 1 slot para cartão Express Card, 1 porta 

IN para adaptador AC. 1 porta VGA externa, conectores para entrada e 
out¿. PROCESSADOR. Processador com 2 núcleos 

1066 MHz com no mínimo 4 
Gbyte instalado, compatível com o barramento da placa principal . UNIDADE DE DISCO RÍGIDO disco rígido interna, 
compatível com a controladora com capacidade mínima de 500 Gbytes, com interface tipo Serial ATA II. Velocidade 

Monitoring, Analysis and Reporting 
Technology) incorporada. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA gravador de CD e DVD interna com velocidade mínima de 8x, 

l instalado. TELA Tela LCD de Alta Definição de 14 polegadas - Anti-
Reflexo. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Adaptador de Corrente Alternada de 65W e Bateria de Ion de Lítio de 6 Células. 

ISPOSITIVO APONTADOR 
Dispositivo Apontador Integrado tipo ¿touchpad¿, integrado no gabinete, com dois botões integrados e uma área para 
a função ¿scroll¿ (botão de rolagem). INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET/GIGABIT ETHERNET 

idade de 10/100/1000 Mbits/s, compatível com os padrões Ethernet, FastEthernet e 
Gigabit Ethernet, INTERFACE DE REDE WIRELESS Interface de comunicação wireless que implemente os padrões 

ferencial: Preto, ou Cinza, tons escuros. 
Botão liga/desliga e deve ser desligado por software mantendo pressionado o botão, proteção para prevenir o 
desligamento acidental do computador. Display ou leds acoplados ao notebook para indicar e permitir monitorar as 
condições de funcionamento do mesmo, sensor de queda. Acompanhar maleta de couro sintético ou nylon, que 
atenda as especificações para transporte do notebook e seus respectivos acessórios, possuindo divisões adequadas 

xel integrada no equipamento e Microfone Integrado no equipamento. Processador 
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ITEM 15 
EQUIPAMENTO Televisor 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 1.500,00 
R$ TOTAL 1.500,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Tipo: LCD 

Tamanho da tela: mínimo de 36”
Outros (especificar): possui

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Características Controle remoto Sim Relógio na tela Sim Timer On Sim Timer Off
Leitor de cartão Não Entrada USB 2 Entrada HDMI 2 Tamanho da tela 32 Full HD Não Conversor para TV digital 
integrado Sim Bluetooth não Características Gerais 
Receptor de canais para transmissões digitais (sintonizador digital SBTVD integrado)Recursos: 
Inglês e Espanhol - Sistema de cor Trinorma 
indicativa, bloqueia os programas conforme clas
- Canais Favoritos - EPG -
recurso depende da transmissão pela emissora) 
vídeos, músicas e textos através das entradas USB
leitura - Formato de Tela: ajuste de formatos de tela para 4:3, Panorâmico, Cinema, Legenda e Tela Cheia 
preferencial de imagem: Esporte, Suave, Normal e Usuário 
fundo Ativa: o controle de Luz de Fundo Ativa configura o brilho na tela automaticamente durante cenas escuras
Recursos de Áudio: - Estéreo
Surround - Auto Volume Conexões 
Entradas Vídeo Componente HD 
áudio e vídeo - Saída de áudio digital 

 
 
ITEM 16 
EQUIPAMENTO Cadeira 
QUANTIDADE 07 
R$ UNITÁRIO 80,00 
R$ TOTAL 560,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Material de confecção / Acabamento: estofado

Regulagem de altura: fixa 
Rodízios: não possui 
Braços: não possui 

ua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835-000 
/ Fax: (19) 3866-8614 – e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

Tamanho da tela: mínimo de 36” 
Outros (especificar): possui 
Características Controle remoto Sim Relógio na tela Sim Timer On Sim Timer Off Sim Estéreo Sim Função SAP Sim 
Leitor de cartão Não Entrada USB 2 Entrada HDMI 2 Tamanho da tela 32 Full HD Não Conversor para TV digital 
integrado Sim Bluetooth não Características Gerais - Tela WideScreen 16:9 formato cinema 

canais para transmissões digitais (sintonizador digital SBTVD integrado)Recursos: 
Sistema de cor Trinorma - Closed Caption - Bloquear canais e Bloqueio por classificação 

indicativa, bloqueia os programas conforme classificação por idade pré-determinadas entre 10, 12, 14, 16 ou 18 anos 
- Guia de programação eletrônica: permite visualizar informações sobre os programas (este 

recurso depende da transmissão pela emissora) - Relógio, Timer On, Timer Off e Sleep Timer 
vídeos, músicas e textos através das entradas USB Recursos de Imagem: - Progressive Scan: imagem com dupla 

Formato de Tela: ajuste de formatos de tela para 4:3, Panorâmico, Cinema, Legenda e Tela Cheia 
preferencial de imagem: Esporte, Suave, Normal e Usuário - Ajuste da luz de fundo - Temperatura de Cor 
fundo Ativa: o controle de Luz de Fundo Ativa configura o brilho na tela automaticamente durante cenas escuras

Estéreo/SAP - Modo preferencial de som: Música, Normal, Cinema, Esporte e Usuário 
Auto Volume Conexões - Entradas áudio e vídeo (Entradas de Vídeo Composto) 

Entradas Vídeo Componente HD - Entradas HDMI: entrada de áudio e vídeo digital - Entrada para PC 
Saída de áudio digital - Entrada para fone de ouvido - entradas USB 1 ano de garantia

Material de confecção / Acabamento: estofado 
 

Sim Estéreo Sim Função SAP Sim 
Leitor de cartão Não Entrada USB 2 Entrada HDMI 2 Tamanho da tela 32 Full HD Não Conversor para TV digital 

Tela WideScreen 16:9 formato cinema - VHF/UHF/CATV - 
canais para transmissões digitais (sintonizador digital SBTVD integrado)Recursos: - OSD: Português, 

Bloquear canais e Bloqueio por classificação 
determinadas entre 10, 12, 14, 16 ou 18 anos 

Guia de programação eletrônica: permite visualizar informações sobre os programas (este 
Off e Sleep Timer - Media Player: fotos, 

Progressive Scan: imagem com dupla 
Formato de Tela: ajuste de formatos de tela para 4:3, Panorâmico, Cinema, Legenda e Tela Cheia - Modo 

Temperatura de Cor - Luz de 
fundo Ativa: o controle de Luz de Fundo Ativa configura o brilho na tela automaticamente durante cenas escuras 

Modo preferencial de som: Música, Normal, Cinema, Esporte e Usuário - Som 
Entradas áudio e vídeo (Entradas de Vídeo Composto) - Entrada S-Vídeo - 

Entrada para PC - Saída de 
entradas USB 1 ano de garantia  
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ITEM 17 
EQUIPAMENTO Detector fetal 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 850,00 
R$ TOTAL 850,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Detector fetal de mesa digital registro ANVISA Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. 

Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituiçã
metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária 
médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão li
com regulagem de intensidade do volume. Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de 
interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para 
ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi
individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinet
Alimentação por bateria interna recarregável de 12v x 1,3Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. 
Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220v 50/60 Hz. Acompanha franco de gel para contato. 
Dimensões: (L.P.A.) 200x210x
60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1

 
 
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 37 
VALOR TOTAL R$ 22.615,00 
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Opcionais (descrever): possui 
Detector fetal de mesa digital registro ANVISA Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. 
Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituiçã
metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária 
médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão li
com regulagem de intensidade do volume. Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de 
interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para 

ulta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi
individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinet

bateria interna recarregável de 12v x 1,3Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. 
Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220v 50/60 Hz. Acompanha franco de gel para contato. 
Dimensões: (L.P.A.) 200x210x95mm. Peso líquido: 1,3kg. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR

1-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detector fetal de mesa digital registro ANVISA Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. 
Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa 
metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao 
médico e ao paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga 
com regulagem de intensidade do volume. Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de 
interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para 

ulta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta 
individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. 

bateria interna recarregável de 12v x 1,3Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. 
Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220v 50/60 Hz. Acompanha franco de gel para contato. 

95mm. Peso líquido: 1,3kg. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 
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POSTO ASSISTÊNCIA MÉDICA TUJUGUABA “DURVAL GUIDINI”.

ITEM 18 
EQUIPAMENTO Computador Desktop (Básico)
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 1.800,00 
R$ TOTAL 3.600,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz

Mouse: tipo óptico (500 DPI)
Teclado: padrão ABNT2 
Disco rígido: 500 GB a 750 GB
Outros (especificar): não possui

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Computador Tipo PC, processador no mínimo 3.0 ghz, cache de no mínimo 3mb, 2 núcleos, barramento de 260 Mhz, memória DDR 3: 4
1066, com possibilidade de expansão para até 16 GB, p
resolução 1024x780 pixels, tempo de resposta 26ms, taxa de contraste 450:1, entradas vídeo analógica VGA, placa de vídeo com 
com a memória do sistema, teclado padrão ABNT2 português, 107 teclas contendo caractere virgula também no bloco numérico, con
fabricante do CPU, mouse optic laser USB (400 dpi), com 2 botão SCROLL, disco rígido de 3,5 de 
para dois dispositivos, interfaces (01) uma paralela, 06 interfaces USB 2,0 (com 2 frontais), todas integradas na placa princ
starepa, placa mãe e fonte padrão BTX (Balanced Technology Xtend) unidade DVD
sem saliência interna. Permite manuseio interno sem ferramentas, sistema de travamento externo de abertura de gabinete, per
alem da documentação técnica necessária a instalação e operação das estações de trabalho tipo desktop em português, possui dr
instalações de trabalho tipo desktop, de forma a permitir 
300V A 115V 4 TOMADAS SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL. Garantia de 1 ano.

ITEM 19 
EQUIPAMENTO Mesa de escritório 
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 450,00 
R$ TOTAL 900,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Base: aço / ferro pintado 

Divisões: de 03 a 04 gavetas
Número de portas: sem portas
Suporte para CPU: possui 
Suporte para impressora: não possui
Suporte para teclado: não possui
Composição: simples 
Rodízios: não possui 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Largura 140cm – Profundidade: 75cm / 3 gavetas
ua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835-000 
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Computador Desktop (Básico) 

CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz 
Mouse: tipo óptico (500 DPI) 

Disco rígido: 500 GB a 750 GB 
(especificar): não possui 

Computador Tipo PC, processador no mínimo 3.0 ghz, cache de no mínimo 3mb, 2 núcleos, barramento de 260 Mhz, memória DDR 3: 4
1066, com possibilidade de expansão para até 16 GB, possuir no mínico 4slots, expansão: No mínimo 1 Slot livre após configuração completa, monitor LCD 18,5, 
resolução 1024x780 pixels, tempo de resposta 26ms, taxa de contraste 450:1, entradas vídeo analógica VGA, placa de vídeo com 256 mb RAM, permite compart
com a memória do sistema, teclado padrão ABNT2 português, 107 teclas contendo caractere virgula também no bloco numérico, con
fabricante do CPU, mouse optic laser USB (400 dpi), com 2 botão SCROLL, disco rígido de 3,5 de diâmetro com capacidade para 500 GB, controladora de discos SATA 
para dois dispositivos, interfaces (01) uma paralela, 06 interfaces USB 2,0 (com 2 frontais), todas integradas na placa principal, equipamento compatível com energy 

padrão BTX (Balanced Technology Xtend) unidade DVD-RW (leitor e gravador) placa de rede 10/100 MBPS PCI, conector RJ 
sem saliência interna. Permite manuseio interno sem ferramentas, sistema de travamento externo de abertura de gabinete, permite utilização vertical ou horizontal, 
alem da documentação técnica necessária a instalação e operação das estações de trabalho tipo desktop em português, possui dr
instalações de trabalho tipo desktop, de forma a permitir a perfeita configuração das mesmas. ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TENASAO DE ENTREADA BIVOLT, 
300V A 115V 4 TOMADAS SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL. Garantia de 1 ano. 

 
 

Divisões: de 03 a 04 gavetas 
Número de portas: sem portas 

Suporte para impressora: não possui 
Suporte para teclado: não possui 

Profundidade: 75cm / 3 gavetas 

Computador Tipo PC, processador no mínimo 3.0 ghz, cache de no mínimo 3mb, 2 núcleos, barramento de 260 Mhz, memória DDR 3: 4 GB com freqüência mínima de 
ossuir no mínico 4slots, expansão: No mínimo 1 Slot livre após configuração completa, monitor LCD 18,5, 

256 mb RAM, permite compartilhar 
com a memória do sistema, teclado padrão ABNT2 português, 107 teclas contendo caractere virgula também no bloco numérico, conector MINI-DIN / USB do mesmo 

diâmetro com capacidade para 500 GB, controladora de discos SATA 
ipal, equipamento compatível com energy 

RW (leitor e gravador) placa de rede 10/100 MBPS PCI, conector RJ - 45, gabinete 
mite utilização vertical ou horizontal, 

alem da documentação técnica necessária a instalação e operação das estações de trabalho tipo desktop em português, possui drive correspondente as interfaces 
a perfeita configuração das mesmas. ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TENASAO DE ENTREADA BIVOLT, 
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ITEM 20 
EQUIPAMENTO Arquivo 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 555,00 
R$ TOTAL 555,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Outros (especificar): não possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Arquivo de aço gavetas com sistema deslizante de náilon e puxadores de metal. Medidas: Padrão 1.330x715x460mm 

(com 4 gavetas) 

ITEM 21 
EQUIPAMENTO Cadeira 
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 250,00 
R$ TOTAL 500,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Material de confecção / Acabamento: estofado

Regulagem de altura: mecânica 
Rodízios: possui 
Braços: possui 

ITEM 22 
EQUIPAMENTO Ar Condicionado 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 2.065,00 
R$ TOTAL 2.065,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Tipo: split 

Climatização: apenas frio 
Capacidade: mínimo de 24.000 BTU/h
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Outros (especificar): não possui 
de aço gavetas com sistema deslizante de náilon e puxadores de metal. Medidas: Padrão 1.330x715x460mm 

 
 

Acabamento: estofado 
Regulagem de altura: mecânica  

 
 

 
mínimo de 24.000 BTU/h 

 
 
 
 
 
 
 

de aço gavetas com sistema deslizante de náilon e puxadores de metal. Medidas: Padrão 1.330x715x460mm 
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ITEM 23 
EQUIPAMENTO Projetor Multimídia  
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 2.500,00 
R$ TOTAL 2.500,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Outros (especificar): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Especificações: ¿Visualização por USB 

resolução para apresentações de imagens e suporte a extensão para a exposição de multi
Wireless - mantenha os cabos e fios fora do seu caminho com o a
Wireless, é possível oferecer uma grande tela para todas as suas apresentações e realizar o controle centralizado da rede atr
da conectividade USB WLAN integrada. Sem Complicações 
falhas com o leitor USB! A função USB Reader permite uma apresentação em JPEG, com uma unidade flash USB! É muito fácil, é 
necessário apenas plugar e dar o play Closed Captioning (Legenda): Com o MX6
vídeo sem a necessidade de um dispositivo externo de legenda. Esta função é perfeita para ambientes educacionais, como aulas 
de idioma, onde pode ser necessário uma transcrição do diálogo na tela. Lâmpada de Long
um rendimento de até 5.000 horas (modo econômico) de vida útil de lâmpada 
mercado! Com essa quantidade de horas, sem dúvida, o número de troca de lâmpadas será bem menor 
reduzirá os gastos para o seu entretenimento. *A vida útil da lâmpada pode variar dependendo das condições ambientais e de 
uso. ¿ ¿ Sistema de Projeção DLP® tecnologia de Texas Instruments® ¿ Resolução Nativa : XGA (1024 x 768) ¿ Brilho:
lumens ¿ Contraste: 5.000:1 ¿ Correção do Trapézio: Manual Vertical ±40° ¿ Formato de Tela: 4:3 Native, 16:9 Selecionável ¿ 
Display de Cores: 1.07 bilhões de cores ¿ Lentes: F=2.56
a 300¿ ¿ Índice de Projeção: 1.86 
suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) ¿ HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ¿ 
Compatibilidade de Vídeo : NTSC, PAL, SECAM ¿ Freqüência Horizontal: 31
de Entrada - PC: Analógico RGB: D
x 1/ Componente Vídeo: D-sub 15
Composto: RCA x 1/ Áudio: Estéreo Mini Jack x 1/ Áudio L/R: RCA x 2 ¿ Terminais de Saída
Variável Saída de Áudio : Estéreo Mini Jack x 1A
240 VAC, 50/60 Hz ¿ Consumo de energia: 318W, Standby < 1W ¿ Nível de ruído: 32/27 dBA (Normal/Econômico) ¿ Idiomas do 
Menu: Bulgaro/ Croata/ Checo/ Dinamarquês/ Holandês/ Ingl
Indonésia/ Japonês/ Coreano/ Norueguês/ Polonês/ Português/ Romeno/ Russo/ Chinês Simplificado/ Espanhol/ Sueco/ 
Turco/ Thailandês/ Chinês Tradicional (26 idiomas) ¿ Modalidade de Pre
RGB ¿ Modo Cinema ¿ Modo Usuário 1 ¿ Modo Usuário 2 ¿ Funções: ¿ BrilhantColorTM ¿ Busca Rápida Automática ¿ Closed 
Captioning (Legenda) ¿ Correção da cor da parede ¿ Visualização por USB/ Leitor USB Wireless Display (O
Esfriamento Rápido ¿ Minha Tela ¿ Template para o ensino ¿ 3D Color Manageme 1 ano de garantia
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Outros (especificar): possui 
Especificações: ¿Visualização por USB - oferece a comodidade de conexão USB (plug-e-play) com detecção automática de 
resolução para apresentações de imagens e suporte a extensão para a exposição de multi-projeção simultânea. Visualização por 

mantenha os cabos e fios fora do seu caminho com o adaptador Wireless (acessório opcional). Com a visualização por 
Wireless, é possível oferecer uma grande tela para todas as suas apresentações e realizar o controle centralizado da rede atr
da conectividade USB WLAN integrada. Sem Complicações - Apresentações sem computador - Desfrute de uma apresentação sem 
falhas com o leitor USB! A função USB Reader permite uma apresentação em JPEG, com uma unidade flash USB! É muito fácil, é 
necessário apenas plugar e dar o play Closed Captioning (Legenda): Com o MX660 você pode exibir legendas em conteúdo de 
vídeo sem a necessidade de um dispositivo externo de legenda. Esta função é perfeita para ambientes educacionais, como aulas 
de idioma, onde pode ser necessário uma transcrição do diálogo na tela. Lâmpada de Longa Duração: até 5.000 horas Desfrute de 
um rendimento de até 5.000 horas (modo econômico) de vida útil de lâmpada - muito mais horas dos projetores que estão no 
mercado! Com essa quantidade de horas, sem dúvida, o número de troca de lâmpadas será bem menor 
reduzirá os gastos para o seu entretenimento. *A vida útil da lâmpada pode variar dependendo das condições ambientais e de 
uso. ¿ ¿ Sistema de Projeção DLP® tecnologia de Texas Instruments® ¿ Resolução Nativa : XGA (1024 x 768) ¿ Brilho:
lumens ¿ Contraste: 5.000:1 ¿ Correção do Trapézio: Manual Vertical ±40° ¿ Formato de Tela: 4:3 Native, 16:9 Selecionável ¿ 
Display de Cores: 1.07 bilhões de cores ¿ Lentes: F=2.56- 2.8, f=21 - 23.1 mm ¿ Zoom: Manual, 1.10: ¿ Tamanho da Imagem:
a 300¿ ¿ Índice de Projeção: 1.86 - 2.04 (53@2M) ¿ Lâmpada: 230W, 3500/5000 horas (Normal/Econômico) ¿ Resolução 
suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) ¿ HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ¿ 

NTSC, PAL, SECAM ¿ Freqüência Horizontal: 31-99 kHz ¿ Freqüência Vertical: 23
PC: Analógico RGB: D-sub 15 pin x 2/ USB: Tipo A x 1 (Leitor USB); Mini-B x1 (Visualização por USB) A/V: HDMI V1.3 

sub 15 pin x 2/ (Compartilhado com conector Analógico RGB)/ S-Vídeo: Mini Din 4 pin x 1/ Vídeo 
Composto: RCA x 1/ Áudio: Estéreo Mini Jack x 1/ Áudio L/R: RCA x 2 ¿ Terminais de Saída- PC: D
Variável Saída de Áudio : Estéreo Mini Jack x 1Alto falante 2W ¿ Conexões: Conector de Série: RS232 9 pin x 1 ¿ Voltagem: 100 a 
240 VAC, 50/60 Hz ¿ Consumo de energia: 318W, Standby < 1W ¿ Nível de ruído: 32/27 dBA (Normal/Econômico) ¿ Idiomas do 
Menu: Bulgaro/ Croata/ Checo/ Dinamarquês/ Holandês/ Inglês/ Finlandês/ Francês/ Alemão/ Grego/ Húngaro/ Italiano/ 
Indonésia/ Japonês/ Coreano/ Norueguês/ Polonês/ Português/ Romeno/ Russo/ Chinês Simplificado/ Espanhol/ Sueco/ 
Turco/ Thailandês/ Chinês Tradicional (26 idiomas) ¿ Modalidade de Pre-ajuste: ¿ Modo Dinâmico ¿ Modo Apresentação ¿ Modo 
RGB ¿ Modo Cinema ¿ Modo Usuário 1 ¿ Modo Usuário 2 ¿ Funções: ¿ BrilhantColorTM ¿ Busca Rápida Automática ¿ Closed 
Captioning (Legenda) ¿ Correção da cor da parede ¿ Visualização por USB/ Leitor USB Wireless Display (O
Esfriamento Rápido ¿ Minha Tela ¿ Template para o ensino ¿ 3D Color Manageme 1 ano de garantia  

 
 
 

play) com detecção automática de 
projeção simultânea. Visualização por 

daptador Wireless (acessório opcional). Com a visualização por 
Wireless, é possível oferecer uma grande tela para todas as suas apresentações e realizar o controle centralizado da rede através 

Desfrute de uma apresentação sem 
falhas com o leitor USB! A função USB Reader permite uma apresentação em JPEG, com uma unidade flash USB! É muito fácil, é 

60 você pode exibir legendas em conteúdo de 
vídeo sem a necessidade de um dispositivo externo de legenda. Esta função é perfeita para ambientes educacionais, como aulas 

a Duração: até 5.000 horas Desfrute de 
muito mais horas dos projetores que estão no 

mercado! Com essa quantidade de horas, sem dúvida, o número de troca de lâmpadas será bem menor e conseqüentemente 
reduzirá os gastos para o seu entretenimento. *A vida útil da lâmpada pode variar dependendo das condições ambientais e de 
uso. ¿ ¿ Sistema de Projeção DLP® tecnologia de Texas Instruments® ¿ Resolução Nativa : XGA (1024 x 768) ¿ Brilho: 3.200 ANSI 
lumens ¿ Contraste: 5.000:1 ¿ Correção do Trapézio: Manual Vertical ±40° ¿ Formato de Tela: 4:3 Native, 16:9 Selecionável ¿ 

23.1 mm ¿ Zoom: Manual, 1.10: ¿ Tamanho da Imagem: 24¿ 
2.04 (53@2M) ¿ Lâmpada: 230W, 3500/5000 horas (Normal/Econômico) ¿ Resolução 

suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) ¿ HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ¿ 
99 kHz ¿ Freqüência Vertical: 23-120 Hz ¿ Terminais 

B x1 (Visualização por USB) A/V: HDMI V1.3 
Vídeo: Mini Din 4 pin x 1/ Vídeo 

PC: D-sub 15 pin x 1/ Áudio: 
lto falante 2W ¿ Conexões: Conector de Série: RS232 9 pin x 1 ¿ Voltagem: 100 a 

240 VAC, 50/60 Hz ¿ Consumo de energia: 318W, Standby < 1W ¿ Nível de ruído: 32/27 dBA (Normal/Econômico) ¿ Idiomas do 
ês/ Finlandês/ Francês/ Alemão/ Grego/ Húngaro/ Italiano/ 

Indonésia/ Japonês/ Coreano/ Norueguês/ Polonês/ Português/ Romeno/ Russo/ Chinês Simplificado/ Espanhol/ Sueco/ 
Dinâmico ¿ Modo Apresentação ¿ Modo 

RGB ¿ Modo Cinema ¿ Modo Usuário 1 ¿ Modo Usuário 2 ¿ Funções: ¿ BrilhantColorTM ¿ Busca Rápida Automática ¿ Closed 
Captioning (Legenda) ¿ Correção da cor da parede ¿ Visualização por USB/ Leitor USB Wireless Display (Opcional) ¿ 3D Ready ¿ 
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ITEM 24 
EQUIPAMENTO Longarina 
QUANTIDADE 04 
R$ UNITÁRIO 250,00 
R$ TOTAL 1.000,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Braços: não possui 

Assento / Encosto: polipropileno
Número de assentos: 3 lugares

ITEM 25 
EQUIPAMENTO Televisor 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 1.500,00 
R$ TOTAL 1.500,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Tipo: LCD 

Tamanho da tela: mínimo de 32”
Outros (especificar): possui

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Características Controle remoto Sim Relógio na tela Sim Timer On Sim Timer Off Sim Estéreo Sim Função SAP Sim Leitor de cartã
Entrada HDMI 2 Tamanho da tela 32 Full HD Não Conversor para TV digital integrado Sim Blu
formato cinema - VHF/UHF/CATV 
e Espanhol - Sistema de cor Trinorma 
classificação por idade pré-determinadas entre 10, 12, 14, 16 ou 18 anos 
informações sobre os programas (este recurso depende da transmissão pela emissora) 
vídeos, músicas e textos através das entradas USB Recursos de Imagem: 
formatos de tela para 4:3, Panorâmico, Cinema, Legenda e Tela Cheia 
fundo - Temperatura de Cor - Luz de fundo Ativa: o controle de Luz de Fundo
Recursos de Áudio: - Estéreo/SAP 
Entradas áudio e vídeo (Entradas de Vídeo
digital - Entrada para PC - Saída de áudio e vídeo 

ITEM 26 
EQUIPAMENTO Estetoscópio 
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 90,00 
R$ TOTAL 180,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Auscultador duplo em aço inoxidável, proporciona qualidade superior para os sons de alta e baixa freqü

ajustáveis em aço inoxidável, com reforço interno para adequada tensão nos ouvidos ¿ Anel não
paciente ¿ Tarja de identificação inclusa ¿ Livre de látex ¿ Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação
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Assento / Encosto: polipropileno 
Número de assentos: 3 lugares 

 

Tamanho da tela: mínimo de 32” 
Outros (especificar): possui 
Características Controle remoto Sim Relógio na tela Sim Timer On Sim Timer Off Sim Estéreo Sim Função SAP Sim Leitor de cartã
Entrada HDMI 2 Tamanho da tela 32 Full HD Não Conversor para TV digital integrado Sim Bluetooth não Características Gerais 

VHF/UHF/CATV - Receptor de canais para transmissões digitais (sintonizador digital SBTVD integrado)Recursos: 
Sistema de cor Trinorma - Closed Caption - Bloquear canais e Bloqueio por classificação indicativa, bloqueia os programas conforme 

determinadas entre 10, 12, 14, 16 ou 18 anos - Canais Favoritos - EPG - Guia de programação eletrônica: permite visualizar 
es sobre os programas (este recurso depende da transmissão pela emissora) - Relógio, Timer On, Timer Off e Sleep Timer 

vídeos, músicas e textos através das entradas USB Recursos de Imagem: - Progressive Scan: imagem com dupla leitura
formatos de tela para 4:3, Panorâmico, Cinema, Legenda e Tela Cheia - Modo preferencial de imagem: Esporte, Suave, Normal e Usuário 

Luz de fundo Ativa: o controle de Luz de Fundo Ativa configura o brilho na tela automaticamente durante cenas escuras 
Estéreo/SAP - Modo preferencial de som: Música, Normal, Cinema, Esporte e Usuário - Som Surround 

Entradas áudio e vídeo (Entradas de Vídeo Composto) - Entrada S-Vídeo - Entradas Vídeo Componente HD - Entradas HDMI: entrada de áudio e vídeo 
Saída de áudio e vídeo - Saída de áudio digital - Entrada para fone de ouvido - entradas USB 1 ano de garantia

 

Opcionais (descrever): possui 
Auscultador duplo em aço inoxidável, proporciona qualidade superior para os sons de alta e baixa freqü
ajustáveis em aço inoxidável, com reforço interno para adequada tensão nos ouvidos ¿ Anel não-frio para maior conforto do 
paciente ¿ Tarja de identificação inclusa ¿ Livre de látex ¿ Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação

Características Controle remoto Sim Relógio na tela Sim Timer On Sim Timer Off Sim Estéreo Sim Função SAP Sim Leitor de cartão Não Entrada USB 2 
etooth não Características Gerais - Tela WideScreen 16:9 

Receptor de canais para transmissões digitais (sintonizador digital SBTVD integrado)Recursos: - OSD: Português, Inglês 
Bloquear canais e Bloqueio por classificação indicativa, bloqueia os programas conforme 

Guia de programação eletrônica: permite visualizar 
Relógio, Timer On, Timer Off e Sleep Timer - Media Player: fotos, 

Progressive Scan: imagem com dupla leitura - Formato de Tela: ajuste de 
Modo preferencial de imagem: Esporte, Suave, Normal e Usuário - Ajuste da luz de 

Ativa configura o brilho na tela automaticamente durante cenas escuras 
Som Surround - Auto Volume Conexões - 

Entradas HDMI: entrada de áudio e vídeo 
entradas USB 1 ano de garantia  

Auscultador duplo em aço inoxidável, proporciona qualidade superior para os sons de alta e baixa freqüência ¿ Hastes 
frio para maior conforto do 

paciente ¿ Tarja de identificação inclusa ¿ Livre de látex ¿ Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação. 
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ITEM 27 
EQUIPAMENTO Cadeira de rodas 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 350,00 
R$ TOTAL 350,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Cadeira de rodas de nylon, dobrável, suporta pacientes ate 80kg, rodas grandes traseira com sob

giratórias dianteiras, apoio para os pés fixos, dobrável em x, aço com pintado.

ITEM 28 
EQUIPAMENTO Esfigmomanômetro 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 150,00 
R$ TOTAL 150,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA # Fonte de alimentação: Duas pilhas alcalinas tipo LR03 de 1,5V Visor: LCD cristal líquido # Método de medição: Oscilométrico

medição: Pressão de 0-280mm Hg, pulsações de 40 a 200 por minuto Precisão: +/
Inflação. # Manual mediante bomba elétrica Deflação: Válvula automática de saída de ar # Velocidade da deflação: A 140mm Hg e
Hg/seg. # Detector de pressão: Sensor de pressão tipo capacitância eletrostática # Determinação do pulso: Sensor de pressão capacit
útil das pilhas: Aproximadamente 400 medições # Braçadeira: Para pulso de 135 a 195mm de perímetro # Dimensões exteriore
medição - 76x76x38mm / Braçal 

ITEM 29 
EQUIPAMENTO Detector fetal 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 850,00 
R$ TOTAL 850,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Detector fetal de mesa digital registro ANVISA Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. Gab

em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituiçã
aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display nu
Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão li
de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos f
semana. Alta sensibilidade para ausc
ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral d
Alimentação por bateria interna recarregável de 12v x 1,3Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha 
carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220v 50/60 Hz. Acompanha franco de gel para contato. Dimensões: (L.P.A.) 2
Peso líquido: 1,3kg. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR
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Opcionais (descrever): possui 
adeira de rodas de nylon, dobrável, suporta pacientes ate 80kg, rodas grandes traseira com sob

giratórias dianteiras, apoio para os pés fixos, dobrável em x, aço com pintado.  
 

Opcionais (descrever): possui 
# Fonte de alimentação: Duas pilhas alcalinas tipo LR03 de 1,5V Visor: LCD cristal líquido # Método de medição: Oscilométrico

Hg, pulsações de 40 a 200 por minuto Precisão: +/- 3mm. Hg na pressão e +/-5% das pulsações indicadas no visor 
Inflação. # Manual mediante bomba elétrica Deflação: Válvula automática de saída de ar # Velocidade da deflação: A 140mm Hg e

. # Detector de pressão: Sensor de pressão tipo capacitância eletrostática # Determinação do pulso: Sensor de pressão capacit
útil das pilhas: Aproximadamente 400 medições # Braçadeira: Para pulso de 135 a 195mm de perímetro # Dimensões exteriore

76x76x38mm / Braçal - 76x304mm # Peso:Aproximadamente 140gr.(incluindo as pilhas). 
 
 

Opcionais (descrever): possui 
Detector fetal de mesa digital registro ANVISA Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. Gab
em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente 
aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display nu
Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. Botão com regulagem 
de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos f
semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi
ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral d

bateria interna recarregável de 12v x 1,3Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha 
carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220v 50/60 Hz. Acompanha franco de gel para contato. Dimensões: (L.P.A.) 2
Peso líquido: 1,3kg. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601

adeira de rodas de nylon, dobrável, suporta pacientes ate 80kg, rodas grandes traseira com sobre aro, e pequenas 

# Fonte de alimentação: Duas pilhas alcalinas tipo LR03 de 1,5V Visor: LCD cristal líquido # Método de medição: Oscilométrico # Faixa de 
5% das pulsações indicadas no visor 

Inflação. # Manual mediante bomba elétrica Deflação: Válvula automática de saída de ar # Velocidade da deflação: A 140mm Hg entre 2 e 5mm 
. # Detector de pressão: Sensor de pressão tipo capacitância eletrostática # Determinação do pulso: Sensor de pressão capacitivo # Vida 

útil das pilhas: Aproximadamente 400 medições # Braçadeira: Para pulso de 135 a 195mm de perímetro # Dimensões exteriores: Unidade de 

Detector fetal de mesa digital registro ANVISA Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. Gabinete confeccionado 
o à antiga caixa metálica, proporcionando excelente 

aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Display numérico digital. 
ga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. Botão com regulagem 

de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª 
ulta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para 

ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 MHZ. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. 
bateria interna recarregável de 12v x 1,3Ah. Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha 

carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220v 50/60 Hz. Acompanha franco de gel para contato. Dimensões: (L.P.A.) 200x210x95mm. 
IEC 60.601-1-2. 
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ITEM 30 
EQUIPAMENTO Mesa de escritório 
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 450,00 
R$ TOTAL 900,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Base: aço / ferro pintado 

Divisões: de 03 a 04 gavetas 
Material de confecção / Acabamento: aço / ferro pintado
Número de portas: sem portas 
Suporte para CPU: possui 
Suporte para impressora: não possui
Suporte para teclado: não possui
Composição: simples 
Rodízios: não possui 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Largura: 100 cm / 120cm / 140cm / 160 Profundidade: 75cm Altura: 75cm 3 gavetas

ITEM 31 
EQUIPAMENTO Eletrocardiógrafo  
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 5.000,00 
R$ TOTAL 5.000,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Número de canais: multicanal

Outros (especificar): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA O eletrocardiógrafo totalmente digital, de alta precisão e desempenho superior de filtros. O monitor de ECG integrado e recli

posição de visualização. Agora você po
reprovados. Com operação extremamente simples, permite a configuração flexível para ajustar
compacto e portátil incluindo bateria de lítio oferece liberdade para uso em qualquer situação. Posteriormente, todos os dados a
transferidos através de rede ethernet ou cartão de memória USB 
derivações Tecnologia integrada: eletrocardiógrafo portátil + armazenamento de dados + monitor de ECG + gerenciador de banco 
requer computador para coleta de exames. Os dados são armazenados 
100 registros de ECG para posterior impressão e comunicação via USB (pen drive) ou transferência através de rede ethernet Com
interna recarregável de lítio de alta capacidade e funcionamento em AC 110/220V Entrada de dados completa do paciente incluindo nome, idade, sexo, 
altura, peso e pressão sistólica/diastólica Outras informações importantes : Display de LCD para configuração de parâmetros T
simultâneos de ECG para visualização prévia da qualidade do traçado antes da impressão. Produtividade e economia nos exames D
de eletrodo solto e alerta de inversão de posição de eletrodos Impressora de alta resolução para
papel tipo rolo ou Z-folder Formatos de impressão configuráveis Flexibilidade para impressão direta em jato de tinta Modo Copy¿ para a impressão a
de cópias do último exame Interface USB pa
operação em rede Funcionamento com um toque para aquisição, análise, armazenamento de dados e impressão Painel amigável. Botõ
operação Operação manual / automática selecionável Indicadores do status de funcionamento: ligado à rede elétrica, funcionamento à bateria 
recarregando a bateria Filtros digitais completos e configuráveis, eliminam as interferências da linha de base associadas a r
Linha de base com ajuste automático Cálculo automático dos parâmetros de ECG ECG Interpretativo SEMIP (configurável) com Códi
classificação de arritmias. 
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Material de confecção / Acabamento: aço / ferro pintado 

Suporte para impressora: não possui 
Suporte para teclado: não possui 

Largura: 100 cm / 120cm / 140cm / 160 Profundidade: 75cm Altura: 75cm 3 gavetas. 
 

multicanal 
Outros (especificar): possui 
O eletrocardiógrafo totalmente digital, de alta precisão e desempenho superior de filtros. O monitor de ECG integrado e recli
posição de visualização. Agora você possuí a opção de revisar a qualidade dos traçados de ECG antes da impressão, eliminado desperdícios com exames 
reprovados. Com operação extremamente simples, permite a configuração flexível para ajustar-se as suas necessidades de impressão. E seu design 

pacto e portátil incluindo bateria de lítio oferece liberdade para uso em qualquer situação. Posteriormente, todos os dados a
transferidos através de rede ethernet ou cartão de memória USB - Software de Gerenciamento de Dados. Tecnologia digital de impressão simultânea das 12 
derivações Tecnologia integrada: eletrocardiógrafo portátil + armazenamento de dados + monitor de ECG + gerenciador de banco 
requer computador para coleta de exames. Os dados são armazenados para posterior transferência para o PC Memória interna para armazenamento de até 
100 registros de ECG para posterior impressão e comunicação via USB (pen drive) ou transferência através de rede ethernet Com

ítio de alta capacidade e funcionamento em AC 110/220V Entrada de dados completa do paciente incluindo nome, idade, sexo, 
altura, peso e pressão sistólica/diastólica Outras informações importantes : Display de LCD para configuração de parâmetros T
simultâneos de ECG para visualização prévia da qualidade do traçado antes da impressão. Produtividade e economia nos exames D
de eletrodo solto e alerta de inversão de posição de eletrodos Impressora de alta resolução para 3 canais simultâneos (80 mm) + 01 canal de ritmo Opção de 

folder Formatos de impressão configuráveis Flexibilidade para impressão direta em jato de tinta Modo Copy¿ para a impressão a
de cópias do último exame Interface USB para transferência de exames para cartão de memória USB (pen drive) Comunicação RS232 e Ethernet para 
operação em rede Funcionamento com um toque para aquisição, análise, armazenamento de dados e impressão Painel amigável. Botõ

ção manual / automática selecionável Indicadores do status de funcionamento: ligado à rede elétrica, funcionamento à bateria 
recarregando a bateria Filtros digitais completos e configuráveis, eliminam as interferências da linha de base associadas a r
Linha de base com ajuste automático Cálculo automático dos parâmetros de ECG ECG Interpretativo SEMIP (configurável) com Códi

O eletrocardiógrafo totalmente digital, de alta precisão e desempenho superior de filtros. O monitor de ECG integrado e reclinável ajusta-se para a melhor 
ssuí a opção de revisar a qualidade dos traçados de ECG antes da impressão, eliminado desperdícios com exames 

se as suas necessidades de impressão. E seu design 
pacto e portátil incluindo bateria de lítio oferece liberdade para uso em qualquer situação. Posteriormente, todos os dados armazenados podem ser 

a digital de impressão simultânea das 12 
derivações Tecnologia integrada: eletrocardiógrafo portátil + armazenamento de dados + monitor de ECG + gerenciador de banco de dados (opcional) Não 

para posterior transferência para o PC Memória interna para armazenamento de até 
100 registros de ECG para posterior impressão e comunicação via USB (pen drive) ou transferência através de rede ethernet Compacto e leve com bateria 

ítio de alta capacidade e funcionamento em AC 110/220V Entrada de dados completa do paciente incluindo nome, idade, sexo, 
altura, peso e pressão sistólica/diastólica Outras informações importantes : Display de LCD para configuração de parâmetros Tela de 1 / 3 traçados 
simultâneos de ECG para visualização prévia da qualidade do traçado antes da impressão. Produtividade e economia nos exames Detecção, visualização 

3 canais simultâneos (80 mm) + 01 canal de ritmo Opção de 
folder Formatos de impressão configuráveis Flexibilidade para impressão direta em jato de tinta Modo Copy¿ para a impressão adicional 

ra transferência de exames para cartão de memória USB (pen drive) Comunicação RS232 e Ethernet para 
operação em rede Funcionamento com um toque para aquisição, análise, armazenamento de dados e impressão Painel amigável. Botões one-touch¿ de 

ção manual / automática selecionável Indicadores do status de funcionamento: ligado à rede elétrica, funcionamento à bateria e 
recarregando a bateria Filtros digitais completos e configuráveis, eliminam as interferências da linha de base associadas a rede elétrica e tremor muscular 
Linha de base com ajuste automático Cálculo automático dos parâmetros de ECG ECG Interpretativo SEMIP (configurável) com Código Minnesota de 
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ITEM 32 
EQUIPAMENTO Cardioversor / Desfibrilador
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 6.000,00 
R$ TOTAL 6.000,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Marcapasso transcutâneo: não possui

Impressora: não possui 
Tipo: Externo automático (DEA)
Monitor: multicanal 
Outros (especificar): não possui 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) Equipamento compacto, leve, portátil, microprocessador, adaptável a qualquer paciente,
de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada, em conformidade com o GUIDELINE 2005 e possibilidade d
futuras atualizações de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergênci
cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas. Com sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identif
automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática. Adaptável a qualquer paciente (adulto e infant
Análise da impedância torácica com aumento da eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao coração. Men
comando por texto, voz e sinais visuais, apresentação em tempo real da curva do ECG na tela (display) de cristal líquido com 
superior a 30% (trinta) por cento para melhor visualização da monitorização do traçado. Idioma: português. Tempo de 
segundos para 200 joules. Possui botão liga/desliga, botão de choque luminoso. Apresentação em texto em tempo real dpo comand
voz no display, número de choques e tempo decorrido. Suporte básico de vida com identificação visual atrav
simbólica e numérica indicando passo a passo a seqüência da R.C.P. Memória de: evento contínuo de ECG, eventos críticos e 
procedimentos realizados em CARTÃO DE MENÓRIA e tempo de gravação contínuo superior a 48 horas. Realiza au
periódico, que avalia a funcionalidade do aparelho. Situação do status da bateria, em vários níveis, com alarme sonoro e lumi
nível baixo. O equipamento possui Software dedicado, compatível com ambiente Windows, para comunicaçã
coletados para PC, com cabos de interface/menory card. Licença de uso de software. Modo de desfibrilação adulto: 150 joules n
choque e 200 joules nos subseqüentes para melhor eficácia na reversão de arritmias. Modo de 
sistema para comutação que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules) de forma automática. Aliment
Bateria de lithium (descartável ) de longa duração com capacidade para 250 choques ou 12
standby (sem usar, bateria nova. Indicador de bateria: Na tela com aproximadamente 06 (seis) níveis de capacidade (status). 
Equipamento em conformidade com as normas IP 54 e BF. Gabinete de Alto impacto, isolado eletri
transporte integrada no gabinete fazendo parte do mesmo para facilidade de locomoção, para que possa ser manuseado isoladamen
independente da bolsa de alojamento. Utilização de eletrodos adesivos descartáveis. Peso aproximado
¿ 50/60 Hz freqüência do Ultra
VAC + 10% Tipo de corrente ¿AC (alternada)Número de fases ¿ Bifásico Seletor de tensão de o
contra choque elétrico ¿ Equipamento Tipo B ¿ Classe Proteção contra penetração nociva de água ¿ Equipamento comum ¿ IPX1 ( 
Equipamentos fechado protegido contra pingos de água) Gabinete ¿ Caixa metálica blindadda c
¿Papelão reciclado Potência Máxima de consumo ¿ 8,9 VA ¿ 100mA/ 250V Peso líquido ¿ 2,7kg Peso Bruto ¿ 3,5kg Dimensões do 
equipamento (mm)- largura ¿ 370; Altura ¿ 125 controles ¿ Liga/ desliga, Volume e Tonalidade Indica
Taquicardia, BPM ( digitais) Acompanha Transdutor BCF e Fone de ouvido.
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Cardioversor / Desfibrilador 

Marcapasso transcutâneo: não possui 

Tipo: Externo automático (DEA) 

Outros (especificar): não possui  
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) Equipamento compacto, leve, portátil, microprocessador, adaptável a qualquer paciente,
de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada, em conformidade com o GUIDELINE 2005 e possibilidade d

uras atualizações de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergênci
cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas. Com sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identif
automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática. Adaptável a qualquer paciente (adulto e infant
Análise da impedância torácica com aumento da eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao coração. Men
comando por texto, voz e sinais visuais, apresentação em tempo real da curva do ECG na tela (display) de cristal líquido com 
superior a 30% (trinta) por cento para melhor visualização da monitorização do traçado. Idioma: português. Tempo de 
segundos para 200 joules. Possui botão liga/desliga, botão de choque luminoso. Apresentação em texto em tempo real dpo comand
voz no display, número de choques e tempo decorrido. Suporte básico de vida com identificação visual atrav
simbólica e numérica indicando passo a passo a seqüência da R.C.P. Memória de: evento contínuo de ECG, eventos críticos e 
procedimentos realizados em CARTÃO DE MENÓRIA e tempo de gravação contínuo superior a 48 horas. Realiza au
periódico, que avalia a funcionalidade do aparelho. Situação do status da bateria, em vários níveis, com alarme sonoro e lumi
nível baixo. O equipamento possui Software dedicado, compatível com ambiente Windows, para comunicaçã
coletados para PC, com cabos de interface/menory card. Licença de uso de software. Modo de desfibrilação adulto: 150 joules n
choque e 200 joules nos subseqüentes para melhor eficácia na reversão de arritmias. Modo de desfibrilação pediátrica: através de 
sistema para comutação que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules) de forma automática. Aliment
Bateria de lithium (descartável ) de longa duração com capacidade para 250 choques ou 12 horas de monitoramento ou 05 anos em 
standby (sem usar, bateria nova. Indicador de bateria: Na tela com aproximadamente 06 (seis) níveis de capacidade (status). 
Equipamento em conformidade com as normas IP 54 e BF. Gabinete de Alto impacto, isolado eletricamente. Dotado de alça para 
transporte integrada no gabinete fazendo parte do mesmo para facilidade de locomoção, para que possa ser manuseado isoladamen
independente da bolsa de alojamento. Utilização de eletrodos adesivos descartáveis. Peso aproximado: 2,8kg com bateria de alimentação 
¿ 50/60 Hz freqüência do Ultra-som -2,25MHz + 10% Faixa de medida do BCF ¿ 50 ~210 batimentos por minuto tensão (Volts) ¿ 127/220 
VAC + 10% Tipo de corrente ¿AC (alternada)Número de fases ¿ Bifásico Seletor de tensão de operação ¿ Chave seletora manual Proteção 
contra choque elétrico ¿ Equipamento Tipo B ¿ Classe Proteção contra penetração nociva de água ¿ Equipamento comum ¿ IPX1 ( 
Equipamentos fechado protegido contra pingos de água) Gabinete ¿ Caixa metálica blindadda com pintura eletrostática Embalagem 
¿Papelão reciclado Potência Máxima de consumo ¿ 8,9 VA ¿ 100mA/ 250V Peso líquido ¿ 2,7kg Peso Bruto ¿ 3,5kg Dimensões do 

largura ¿ 370; Altura ¿ 125 controles ¿ Liga/ desliga, Volume e Tonalidade Indicadores ¿ Liga/Desliga e bradicardia, 
Taquicardia, BPM ( digitais) Acompanha Transdutor BCF e Fone de ouvido.  

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) Equipamento compacto, leve, portátil, microprocessador, adaptável a qualquer paciente, 
de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada, em conformidade com o GUIDELINE 2005 e possibilidade de 

uras atualizações de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências 
cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas. Com sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identifica 
automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática. Adaptável a qualquer paciente (adulto e infantil). 
Análise da impedância torácica com aumento da eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao coração. Mensagem e 
comando por texto, voz e sinais visuais, apresentação em tempo real da curva do ECG na tela (display) de cristal líquido com ângulo 
superior a 30% (trinta) por cento para melhor visualização da monitorização do traçado. Idioma: português. Tempo de carga: menor que 06 
segundos para 200 joules. Possui botão liga/desliga, botão de choque luminoso. Apresentação em texto em tempo real dpo comando de 
voz no display, número de choques e tempo decorrido. Suporte básico de vida com identificação visual através de etiquetas com leitura 
simbólica e numérica indicando passo a passo a seqüência da R.C.P. Memória de: evento contínuo de ECG, eventos críticos e 
procedimentos realizados em CARTÃO DE MENÓRIA e tempo de gravação contínuo superior a 48 horas. Realiza auto-teste automático 
periódico, que avalia a funcionalidade do aparelho. Situação do status da bateria, em vários níveis, com alarme sonoro e luminoso para 
nível baixo. O equipamento possui Software dedicado, compatível com ambiente Windows, para comunicação e interpretação dos dados 
coletados para PC, com cabos de interface/menory card. Licença de uso de software. Modo de desfibrilação adulto: 150 joules no primeiro 

desfibrilação pediátrica: através de 
sistema para comutação que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules) de forma automática. Alimentação: 

horas de monitoramento ou 05 anos em 
standby (sem usar, bateria nova. Indicador de bateria: Na tela com aproximadamente 06 (seis) níveis de capacidade (status). 

camente. Dotado de alça para 
transporte integrada no gabinete fazendo parte do mesmo para facilidade de locomoção, para que possa ser manuseado isoladamente 

: 2,8kg com bateria de alimentação 
2,25MHz + 10% Faixa de medida do BCF ¿ 50 ~210 batimentos por minuto tensão (Volts) ¿ 127/220 

peração ¿ Chave seletora manual Proteção 
contra choque elétrico ¿ Equipamento Tipo B ¿ Classe Proteção contra penetração nociva de água ¿ Equipamento comum ¿ IPX1 ( 

om pintura eletrostática Embalagem 
¿Papelão reciclado Potência Máxima de consumo ¿ 8,9 VA ¿ 100mA/ 250V Peso líquido ¿ 2,7kg Peso Bruto ¿ 3,5kg Dimensões do 

dores ¿ Liga/Desliga e bradicardia, 
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ITEM 33 
EQUIPAMENTO Geladeira para conservação de vacinas (1 porta)
QUANTIDADE 01  
R$ UNITÁRIO 850,00 
R$ TOTAL 850,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Capacidade: mínimo de 280 litros

ITEM 34 
EQUIPAMENTO Auto clave de mesa (até 50 litros)
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 5.000,00 
R$ TOTAL 5.000,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Modo de operação: digital 

Câmara de esterilização construída em: aço inoxidável
Capacidade: mínimo de 40 litros
Outros (especificar): possui

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Câmara em aço inox..(Maior Durabilidade e Segurança) Autoclave Digital Inox 42lts c
programáveis 5 ciclos de secagem com porta fe
Internas (cm) 30 diâm. x 60 prof. Externas (cm) 46,5 alt. x 54 larg. x 70 prof. Potencia 1600 Watts 1 ano de garantia

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 25 
VALOR TOTAL R$ 31.900,00 
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Geladeira para conservação de vacinas (1 porta) 

Capacidade: mínimo de 280 litros 
 
 

Auto clave de mesa (até 50 litros) 

 
Câmara de esterilização construída em: aço inoxidável 
Capacidade: mínimo de 40 litros 
Outros (especificar): possui 
Câmara em aço inox..(Maior Durabilidade e Segurança) Autoclave Digital Inox 42lts com Reservatório. Digital 8 ciclos 
programáveis 5 ciclos de secagem com porta fechada Reservatório de água para 3lts 3 Bandejas Dimensões: 
Internas (cm) 30 diâm. x 60 prof. Externas (cm) 46,5 alt. x 54 larg. x 70 prof. Potencia 1600 Watts 1 ano de garantia

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reservatório. Digital 8 ciclos 
lts 3 Bandejas Dimensões: 

Internas (cm) 30 diâm. x 60 prof. Externas (cm) 46,5 alt. x 54 larg. x 70 prof. Potencia 1600 Watts 1 ano de garantia  
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PSF PARQUE INDUSTRIAL

ITEM 35 
EQUIPAMENTO Mesa de escritório 
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 200,00 
R$ TOTAL 400,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Base: aço / ferro pintado 

Divisões: de 01 a 02 gavetas
Material confecção / Acabamento: aço / ferro 
Número de portas: sem portas
Suporte para CPU: não possui
Suporte para impressora: não possui
Suporte para teclado: não possui
Composição: simples 
Rodízios: não possui 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Largura 100cm / 120cm –

ITEM 36 
EQUIPAMENTO Longarina 
QUANTIDADE 05 
R$ UNITÁRIO 250,00 
R$ TOTAL 1.250,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Braços: não possui 

Assento / Encosto: estofado
Úmero de assentos: 3 lugares
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PSF PARQUE INDUSTRIAL “DR. FRANCISCO SUASSUNA VIRGOLINO” 
 
 

 
Divisões: de 01 a 02 gavetas 
Material confecção / Acabamento: aço / ferro pintado 
Número de portas: sem portas 
Suporte para CPU: não possui 
Suporte para impressora: não possui 
Suporte para teclado: não possui 

– Profundidade: 75cm  - Altura 75cm 2 gavetas 
 
 

Assento / Encosto: estofado 
Úmero de assentos: 3 lugares 
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ITEM 37 
EQUIPAMENTO Computador Desktop (Básico)
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 1.800,00 
R$ TOTAL 3.600,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz

Mouse: tipo óptico (500 DPI)
Teclado: padrão ABNT2 
Disco rígido: 500 GB a 750 GB
Outros (especificar): não possui

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Computador Tipo PC, processador no mínimo 3.0 
memória DDR 3: 4 GB com freq
mínico 4slots, expansão: No mín
pixels, tempo de resposta 26ms, taxa de contraste 450:1, entradas vídeo analógica VGA, placa de vídeo com 256 mb 
RAM, permite compartilhar com a memória do sistema, teclado p
caractere virgula também no bloco numérico, conector MINI
laser USB (400 dpi), com 2 botão SCROLL, disco rígido de 3,5 de diâmetro com capacidade para 500 GB, 
controladora de discos SATA para dois dispositivos, interfaces (01) uma paralela, 06 interfaces USB 2,0 (com 2 
frontais), todas integradas na placa principal, equipamento compatível com energy starepa, placa mãe e fonte padrão 
BTX (Balanced Technology Xtend) u
45, gabinete sem saliência interna. Permite manuseio interno sem ferramentas, sistema de travamento externo de 
abertura de gabinete, permite utilização vertical ou horizontal, a
instalação e operação das estações de trabalho tipo desktop em português, possui drive correspondente as interfaces 
instalações de trabalho tipo desktop, de forma a permitir a perfeita configuração das mesmas. ESTAB
VOLTAGEM TENASAO DE ENTREADA BIVOLT, 300V A 115V 4 TOMADAS SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL. 
Garantia de 1 ano. 

ITEM 38 
EQUIPAMENTO Cadeira 
QUANTIDADE 03 
R$ UNITÁRIO 250,00 
R$ TOTAL 750,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Material de confecção / Acabamento: estofado

Regulagem de altura: mecânica 
Rodízios: possui 
Braços: possui 
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(Básico) 

CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz 
Mouse: tipo óptico (500 DPI) 

Disco rígido: 500 GB a 750 GB 
Outros (especificar): não possui 
Computador Tipo PC, processador no mínimo 3.0 GHz, cache de no mínimo 3mb, 2 núcleos, barramento de 260 Mhz, 
memória DDR 3: 4 GB com freqüência mínima de 1066, com possibilidade de expansão para até 16 GB, possuir no 
mínico 4slots, expansão: No mínimo 1 Slot livre após configuração completa, monitor LCD 18,5, resolução 1024x780 
pixels, tempo de resposta 26ms, taxa de contraste 450:1, entradas vídeo analógica VGA, placa de vídeo com 256 mb 
RAM, permite compartilhar com a memória do sistema, teclado padrão ABNT2 português, 107 teclas contendo 
caractere virgula também no bloco numérico, conector MINI-DIN / USB do mesmo fabricante do CPU, mouse optic 
laser USB (400 dpi), com 2 botão SCROLL, disco rígido de 3,5 de diâmetro com capacidade para 500 GB, 

roladora de discos SATA para dois dispositivos, interfaces (01) uma paralela, 06 interfaces USB 2,0 (com 2 
frontais), todas integradas na placa principal, equipamento compatível com energy starepa, placa mãe e fonte padrão 
BTX (Balanced Technology Xtend) unidade DVD-RW (leitor e gravador) placa de rede 10/100 MBPS PCI, conector RJ 
45, gabinete sem saliência interna. Permite manuseio interno sem ferramentas, sistema de travamento externo de 
abertura de gabinete, permite utilização vertical ou horizontal, alem da documentação técnica necessária a 
instalação e operação das estações de trabalho tipo desktop em português, possui drive correspondente as interfaces 
instalações de trabalho tipo desktop, de forma a permitir a perfeita configuração das mesmas. ESTAB
VOLTAGEM TENASAO DE ENTREADA BIVOLT, 300V A 115V 4 TOMADAS SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL. 

 

Acabamento: estofado 
Regulagem de altura: mecânica  

z, cache de no mínimo 3mb, 2 núcleos, barramento de 260 Mhz, 
mínima de 1066, com possibilidade de expansão para até 16 GB, possuir no 

imo 1 Slot livre após configuração completa, monitor LCD 18,5, resolução 1024x780 
pixels, tempo de resposta 26ms, taxa de contraste 450:1, entradas vídeo analógica VGA, placa de vídeo com 256 mb 

adrão ABNT2 português, 107 teclas contendo 
DIN / USB do mesmo fabricante do CPU, mouse optic 

laser USB (400 dpi), com 2 botão SCROLL, disco rígido de 3,5 de diâmetro com capacidade para 500 GB, 
roladora de discos SATA para dois dispositivos, interfaces (01) uma paralela, 06 interfaces USB 2,0 (com 2 

frontais), todas integradas na placa principal, equipamento compatível com energy starepa, placa mãe e fonte padrão 
RW (leitor e gravador) placa de rede 10/100 MBPS PCI, conector RJ - 

45, gabinete sem saliência interna. Permite manuseio interno sem ferramentas, sistema de travamento externo de 
lem da documentação técnica necessária a 

instalação e operação das estações de trabalho tipo desktop em português, possui drive correspondente as interfaces 
instalações de trabalho tipo desktop, de forma a permitir a perfeita configuração das mesmas. ESTABILIZADOR DE 
VOLTAGEM TENASAO DE ENTREADA BIVOLT, 300V A 115V 4 TOMADAS SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL. 
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ITEM 39 
EQUIPAMENTO Cadeira de rodas 
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 350,00 
R$ TOTAL 700,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Cadeira de rodas de nylon, dobrável, suporta pacientes ate 80kg, rodas grandes traseira com sobre aro, e pequenas 

giratórias dianteiras, apoio para os pés fixos, dobrável em x, aço com pintado.

ITEM 40 
EQUIPAMENTO Estetoscópio  
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 90,00 
R$ TOTAL 90,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Auscultador duplo em aço inoxidável, proporciona qualidade superior para os sons de alta e baixa frequência (Multi

Hastes ajustáveis em aço inoxidável, com reforço interno para adequada tensão nos ouvidos ¿ Anel não
do paciente ¿ Tarja de identificação inclusa ¿ Livre de látex ¿ Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.

ITEM 41 
EQUIPAMENTO Detector fetal 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 850,00 
R$ TOTAL 850,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Tipo: de mesa 

Outros (especificar): não possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Detector fetal de mesa digital registro ANVISA, sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos feta

confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metál
proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, seg
paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga com regulage
intensidade do volume. Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador
Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de 
gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi
MHz. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12vx1,3Ah. Led
Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha ca
50/60 Hz. Acompanha franco de gel para contato. Dimensões: (L.P.A.) 200x210x95mm. Peso líquido: 1,3kg. Produto projetado em 
conformidade aos requisitos das normas: NBR
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Opcionais (descrever): possui 
adeira de rodas de nylon, dobrável, suporta pacientes ate 80kg, rodas grandes traseira com sobre aro, e pequenas 

giratórias dianteiras, apoio para os pés fixos, dobrável em x, aço com pintado.  
 

Opcionais (descrever): possui 
Auscultador duplo em aço inoxidável, proporciona qualidade superior para os sons de alta e baixa frequência (Multi

em aço inoxidável, com reforço interno para adequada tensão nos ouvidos ¿ Anel não
do paciente ¿ Tarja de identificação inclusa ¿ Livre de látex ¿ Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.

 

Outros (especificar): não possui 
Detector fetal de mesa digital registro ANVISA, sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. Gabinete 
confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metál
proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao 
paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga com regulage
intensidade do volume. Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. 
Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de 
gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 
MHz. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12vx1,3Ah. Led
Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220v 
50/60 Hz. Acompanha franco de gel para contato. Dimensões: (L.P.A.) 200x210x95mm. Peso líquido: 1,3kg. Produto projetado em 
conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. 

adeira de rodas de nylon, dobrável, suporta pacientes ate 80kg, rodas grandes traseira com sobre aro, e pequenas 

Auscultador duplo em aço inoxidável, proporciona qualidade superior para os sons de alta e baixa frequência (Multi-Frequência) ¿ 
em aço inoxidável, com reforço interno para adequada tensão nos ouvidos ¿ Anel não-frio para maior conforto 

do paciente ¿ Tarja de identificação inclusa ¿ Livre de látex ¿ Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação. 

is. Modelo de mesa. Gabinete 
confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, 

urança necessária ao médico e ao 
paciente. Display numérico digital. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga com regulagem de 

de interferências durante a utilização. 
Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou 

Ciclagem de 6.000 a 60.000. Freqüência de 2,0 a 2,25 
MHz. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Alimentação por bateria interna recarregável de 12vx1,3Ah. Led. 

rregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220v 
50/60 Hz. Acompanha franco de gel para contato. Dimensões: (L.P.A.) 200x210x95mm. Peso líquido: 1,3kg. Produto projetado em 
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ITEM 42 
EQUIPAMENTO Ar condicionado 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 2.065,00 
R$ TOTAL 2.065,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Tipo: split 

Climatização: apenas frio 
Capacidade: mínimo de 24.000 BTU/h

ITEM 43 
EQUIPAMENTO Esfigmomanômetro 
QUANTIDADE 03 
R$ UNITÁRIO 150,00 
R$ TOTAL 450,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA # Fonte de alimentação: Duas pilhas alcalinas tipo LR03 de 1,5V Visor: LCD cristal líquido # Método de medição: 

Oscilométrico # Faixa de medição:
Hg. na pressão e +/-5% das pulsações indicadas no visor Inflação. # Manual mediante bomba elétrica Deflação: 
Válvula automática de saída de ar # Velocidade da deflação: A 140mm Hg
pressão: Sensor de pressão tipo capacitância eletrostática # Determinação do pulso: Sensor de pressão capacitivo # 
Vida útil das pilhas: Aproximadamente 400 medições # Braçadeira: Para pulso de 135 a 195mm de perímetr
Dimensões exteriores: Unidade de medição 
140gr.(incluindo as pilhas)

ITEM 44 
EQUIPAMENTO Estetoscópio  
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 90,00 
R$ TOTAL 180,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Auscultador duplo em aço inoxidável, proporciona qualidade superior para os sons de alta e baixa frequência (Multi

Frequência) ¿ Hastes ajustáveis em aço inoxidável, com reforço interno para adequada tensão nos ou
não-frio para maior conforto do paciente ¿ Tarja de identificação inclusa ¿ Livre de látex ¿ Garantia de 2 anos contra 
defeitos de fabricação. 
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Capacidade: mínimo de 24.000 BTU/h 

 
 

Opcionais (descrever): possui 
# Fonte de alimentação: Duas pilhas alcalinas tipo LR03 de 1,5V Visor: LCD cristal líquido # Método de medição: 
Oscilométrico # Faixa de medição: Pressão de 0-280mm Hg., pulsações de 40 a 200 por minuto Precisão: +/

5% das pulsações indicadas no visor Inflação. # Manual mediante bomba elétrica Deflação: 
Válvula automática de saída de ar # Velocidade da deflação: A 140mm Hg. entre 2 e 5mm Hg./seg. # Detector de 
pressão: Sensor de pressão tipo capacitância eletrostática # Determinação do pulso: Sensor de pressão capacitivo # 
Vida útil das pilhas: Aproximadamente 400 medições # Braçadeira: Para pulso de 135 a 195mm de perímetr
Dimensões exteriores: Unidade de medição - 76x76x38mm / Braçal - 76x304mm # Peso:Aproximadamente 
140gr.(incluindo as pilhas). 

 
 

(descrever): possui 
Auscultador duplo em aço inoxidável, proporciona qualidade superior para os sons de alta e baixa frequência (Multi
Frequência) ¿ Hastes ajustáveis em aço inoxidável, com reforço interno para adequada tensão nos ou

frio para maior conforto do paciente ¿ Tarja de identificação inclusa ¿ Livre de látex ¿ Garantia de 2 anos contra 

# Fonte de alimentação: Duas pilhas alcalinas tipo LR03 de 1,5V Visor: LCD cristal líquido # Método de medição: 
Hg., pulsações de 40 a 200 por minuto Precisão: +/- 3mm. 

5% das pulsações indicadas no visor Inflação. # Manual mediante bomba elétrica Deflação: 
. entre 2 e 5mm Hg./seg. # Detector de 

pressão: Sensor de pressão tipo capacitância eletrostática # Determinação do pulso: Sensor de pressão capacitivo # 
Vida útil das pilhas: Aproximadamente 400 medições # Braçadeira: Para pulso de 135 a 195mm de perímetro # 

76x304mm # Peso:Aproximadamente 

Auscultador duplo em aço inoxidável, proporciona qualidade superior para os sons de alta e baixa frequência (Multi-
Frequência) ¿ Hastes ajustáveis em aço inoxidável, com reforço interno para adequada tensão nos ouvidos ¿ Anel 

frio para maior conforto do paciente ¿ Tarja de identificação inclusa ¿ Livre de látex ¿ Garantia de 2 anos contra 
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ITEM 45 
EQUIPAMENTO Geladeira para conservação de vacinas (1 porta)
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 850,00 
R$ TOTAL 850,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Capacidade: mínimo de 280 litros

ITEM 46 
EQUIPAMENTO Autoclave de mesa (até 50 litros)
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 5.000,00 
R$ TOTAL 5.000,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Modo de operação: digital 

Câmara de esterilização construída em: aço inoxidável 
Capacidade: mínimo de 40 litros
Outros (especificar): possui

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Câmara em aço inox.(Maior Durabilidade e Segurança) Autoclave Digital Inox 42 lts c
programáveis 5 ciclos de secagem com porta fechada Reservatório de água p
Internas (cm) 30 diâmx60 prof. Externas (cm) 46,5alt

ITEM 47 
EQUIPAMENTO Cadeira 
QUANTIDADE 08 
R$ UNITÁRIO 80,00 
,R$ TOTAL 640,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Material de confecção / Acabamento: estofado

Regulagem de altura: fixa 
Rodízios: não possui 
Braços: não possui 
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Geladeira para conservação de vacinas (1 porta) 

Capacidade: mínimo de 280 litros 
 
 

Autoclave de mesa (até 50 litros) 

 
Câmara de esterilização construída em: aço inoxidável  
Capacidade: mínimo de 40 litros 
Outros (especificar): possui 

mara em aço inox.(Maior Durabilidade e Segurança) Autoclave Digital Inox 42 lts com Reservatório. Digital 8 ciclos 
veis 5 ciclos de secagem com porta fechada Reservatório de água para 3 lts 3 Bandejas Dimen

Internas (cm) 30 diâmx60 prof. Externas (cm) 46,5altx54largx70 prof. Potencia 1600 Watts 1 ano de garantia
 
 

Material de confecção / Acabamento: estofado 
 

 
 
 
 

Reservatório. Digital 8 ciclos 
3 lts 3 Bandejas Dimensões: 

54largx70 prof. Potencia 1600 Watts 1 ano de garantia  
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ITEM 48 
EQUIPAMENTO Computador portátil (notebook)
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 1.900,00 
R$ TOTAL 1.900,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz

Memória RAM: 4 GB 
Disco rígido: mínimo de 500 GB
Tamanho do notebook: LCD 14”
Teclado: padrão ABNT2 
Outros (especificar): possui 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NOTEBOOK Especificação Técnica Interface tipo Serial ATA que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica 
especificada, 4 (quatro) interfaces USB 2.0., 1 slot para cartão PCMCIA ou 1 slot para cartão Express Card., 1 porta 
RJ-45 para a placa de rede
saída de áudio estéreo, alto
2.2 GHz, 3 MB Cache, 4 Thereads. MEMÓRIA RAM Memória RAM tip
Gbyte instalado, compatível com o barramento da placa principal . UNIDADE DE DISCO RÍGIDO disco rígido interna, 
compatível com a controladora com capacidade mínima de 500 Gbytes, com interface tipo Serial ATA II. Veloci
de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm., tecnologia de pré
Technology) incorporada. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA gravador de CD e DVD interna com velocidade mínima de 8x, 
software compatível com o sistem
Reflexo. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Adaptador de Corrente Alternada de 65W e Bateria de Ion de Lítio de 6 Células. 
TECLADO Padrão ABNT-2 com no mínimo 82 teclas. Teclado deverá ser i
Dispositivo Apontador Integrado tipo ¿
para a função ¿ scroll 
ETHERNET Placa de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, compatível com os padrões Ethernet, 
FastEthernet e Gigabit Ethernet, INTERFACE DE REDE WIRELESS Interface de comunicação wireless que 
implemente os padrões 802.11 a/g/n. Interface de comunicação Bluetooth 2.0. 
Cinza, tons escuros. Botão liga/desliga e deve ser desligado por software mantendo pressionado o botão, proteção 
para prevenir o desligamento acidental do computador. Display ou leds acoplados ao notebook para indicar e
permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo, sensor de queda. Acompanhar maleta de couro 
sintético ou nylon, que atenda as especificações para transporte do notebook e seus respectivos acessórios, 
possuindo divisões adequadas para tal. Webca
no equipamento. Processador SOFTWARE WINDOWS 7 profissional. 1 ano de garantia.
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Computador portátil (notebook) 

CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz 

Disco rígido: mínimo de 500 GB 
Tamanho do notebook: LCD 14” 

Outros (especificar): possui  
NOTEBOOK Especificação Técnica Interface tipo Serial ATA que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica 
especificada, 4 (quatro) interfaces USB 2.0., 1 slot para cartão PCMCIA ou 1 slot para cartão Express Card., 1 porta 

45 para a placa de rede. 1 conector DC-IN para adaptador AC. 1 porta VGA externa, conectores para entrada e 
saída de áudio estéreo, alto-falante embutidos interno som ¿ line-out¿. PROCESSADOR. Processador com 2 núcleos 
2.2 GHz, 3 MB Cache, 4 Thereads. MEMÓRIA RAM Memória RAM tipo DDR3-DIMM 1066 MHz com no mínimo 4 
Gbyte instalado, compatível com o barramento da placa principal . UNIDADE DE DISCO RÍGIDO disco rígido interna, 
compatível com a controladora com capacidade mínima de 500 Gbytes, com interface tipo Serial ATA II. Veloci
de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm., tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting 
Technology) incorporada. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA gravador de CD e DVD interna com velocidade mínima de 8x, 
software compatível com o sistema operacional instalado. TELA Tela LCD de Alta Definição de 14 polegadas 
Reflexo. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Adaptador de Corrente Alternada de 65W e Bateria de Ion de Lítio de 6 Células. 

2 com no mínimo 82 teclas. Teclado deverá ser impermeável DISPOSITIVO APONTADOR 
Dispositivo Apontador Integrado tipo ¿ touchpad ¿, integrado no gabinete, com dois botões integrados e uma área 

 ¿ (botão de rolagem). INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET/GIGABIT 
Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, compatível com os padrões Ethernet, 

FastEthernet e Gigabit Ethernet, INTERFACE DE REDE WIRELESS Interface de comunicação wireless que 
implemente os padrões 802.11 a/g/n. Interface de comunicação Bluetooth 2.0. GABINETE Cor preferencial: Preto, ou 
Cinza, tons escuros. Botão liga/desliga e deve ser desligado por software mantendo pressionado o botão, proteção 
para prevenir o desligamento acidental do computador. Display ou leds acoplados ao notebook para indicar e
permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo, sensor de queda. Acompanhar maleta de couro 
sintético ou nylon, que atenda as especificações para transporte do notebook e seus respectivos acessórios, 
possuindo divisões adequadas para tal. Webcam de 1.3 mega pixel integrada no equipamento e Microfone Integrado 
no equipamento. Processador SOFTWARE WINDOWS 7 profissional. 1 ano de garantia. 

 
 

NOTEBOOK Especificação Técnica Interface tipo Serial ATA que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica 
especificada, 4 (quatro) interfaces USB 2.0., 1 slot para cartão PCMCIA ou 1 slot para cartão Express Card., 1 porta 

IN para adaptador AC. 1 porta VGA externa, conectores para entrada e 
out¿. PROCESSADOR. Processador com 2 núcleos 

DIMM 1066 MHz com no mínimo 4 
Gbyte instalado, compatível com o barramento da placa principal . UNIDADE DE DISCO RÍGIDO disco rígido interna, 
compatível com a controladora com capacidade mínima de 500 Gbytes, com interface tipo Serial ATA II. Velocidade 

Monitoring, Analysis and Reporting 
Technology) incorporada. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA gravador de CD e DVD interna com velocidade mínima de 8x, 

a operacional instalado. TELA Tela LCD de Alta Definição de 14 polegadas - Anti-
Reflexo. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Adaptador de Corrente Alternada de 65W e Bateria de Ion de Lítio de 6 Células. 

mpermeável DISPOSITIVO APONTADOR 
¿, integrado no gabinete, com dois botões integrados e uma área 

¿ (botão de rolagem). INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET/GIGABIT 
Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, compatível com os padrões Ethernet, 

FastEthernet e Gigabit Ethernet, INTERFACE DE REDE WIRELESS Interface de comunicação wireless que 
GABINETE Cor preferencial: Preto, ou 

Cinza, tons escuros. Botão liga/desliga e deve ser desligado por software mantendo pressionado o botão, proteção 
para prevenir o desligamento acidental do computador. Display ou leds acoplados ao notebook para indicar e 
permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo, sensor de queda. Acompanhar maleta de couro 
sintético ou nylon, que atenda as especificações para transporte do notebook e seus respectivos acessórios, 

m de 1.3 mega pixel integrada no equipamento e Microfone Integrado 
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ITEM 49 
EQUIPAMENTO Projetor multimídia 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 2.500,00 
R$ TOTAL 2.500,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Outros (especificar): possui 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Especificações: ¿ Visualização por USB 

resolução para apresentações de imagens e suporte a extensão para a exposição de multi
Visualização por Wireless -
Com a visualização por Wireless, é possível oferecer uma grande tela para todas as suas apresentações e realizar o 
controle centralizado da rede através da conectividade USB WLAN integrada. Sem Complicações 
computador - Desfrute de uma
em JPEG, com uma unidade flash USB! É muito fácil, é necessário apenas plugar e dar o play Closed Captioning (Legenda): 
Com o MX660 você pode exibir legendas em conteúd
Esta função é perfeita para ambientes educacionais, como aulas de idioma, onde pode ser necessário uma transcrição do 
diálogo na tela. Lâmpada de Longa Duração: até 5.000 horas Desfrute de 
econômico) de vida útil de lâmpada 
horas, sem dúvida, o número de troca de lâmpadas será bem menor e conseqüentemente reduzirá os gastos p
entretenimento. *A vida útil da lâmpada pode variar dependendo das condições ambientais e de uso. ¿ ¿ Sistema de 
Projeção DLP® tecnologia de Texas Instruments® ¿ Resolução Nativa: XGA (1024 x 768) ¿ Brilho: 3.200 ANSI lumens ¿ 
Contraste: 5.000:1 ¿ Correção do Trapézio: Manual Vertical ±40° ¿ Formato de Tela: 4:3 Native, 16:9 Selecionável ¿ Display 
de Cores: 1.07 bilhões de cores ¿ Lentes: F=2.56
300¿ ¿ Índice de Projeção: 1.86 
suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) ¿ HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ¿ 
Compatibilidade de Vídeo : NTSC, PAL, SECAM ¿ Frequência Horizontal
Terminais de Entrada - PC: Analógico RGB: D
USB) A/V: HDMI V1.3 x 1/ Componente Vídeo: D
Mini Din 4 pin x 1/ Vídeo Composto: RCA x 1/ Áudio: Estéreo Mini Jack x 1/ Áudio L/R: RCA x 2 ¿ Terminais de Saída
D-sub 15 pin x 1/ Áudio: Variável Saída de Áudio : Estéreo Mini Jack x 1Alto falante 2W ¿ Conexões: Conector de S
RS232 9 pin x 1 ¿ Voltagem: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz ¿ Consumo de energia: 318W, Standby < 1W ¿ Nível de ruído: 
32/27 dBA (Normal/Econômico) ¿ Idiomas do Menu: Bulgaro/ Croata/ Checo/ Dinamarquês/ Holandês/ Inglês/ 
Finlandês/ Francês/ Alemão/ Grego/ H
Português/ Romeno/ Russo/ Chinês Simplificado/ Espanhol/ Sueco/ Turco/ Thailandês/ Chinês Tradicional (26 idiomas) 
¿ Modalidade de Pre-ajuste: ¿ Modo Dinâmico ¿ Modo Apresentação ¿ Modo RGB
Usuário 2 ¿ Funções: ¿ BrilhantColorTM ¿ Busca Rápida Automática ¿ Closed Captioning (Legenda) ¿ Correção da cor da 
parede ¿ Visualização por USB/ Leitor USB Wireless Display (Opcional) ¿ 3D Ready ¿ Esfriamento Rápido
Template para o ensino ¿ 3D Color Manageme 1 ano de garantia
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Outros (especificar): possui  
Especificações: ¿ Visualização por USB - oferece a comodidade de conexão USB (plug-e-play) com detecção automática de 
resolução para apresentações de imagens e suporte a extensão para a exposição de multi

- mantenha os cabos e fios fora do seu caminho com o adaptador Wireless (acessório opcional).
Com a visualização por Wireless, é possível oferecer uma grande tela para todas as suas apresentações e realizar o 
controle centralizado da rede através da conectividade USB WLAN integrada. Sem Complicações 

Desfrute de uma apresentação sem falhas com o leitor USB! A função USB Reader permite uma apresentação 
em JPEG, com uma unidade flash USB! É muito fácil, é necessário apenas plugar e dar o play Closed Captioning (Legenda): 
Com o MX660 você pode exibir legendas em conteúdo de vídeo sem a necessidade de um dispositivo externo de legenda. 
Esta função é perfeita para ambientes educacionais, como aulas de idioma, onde pode ser necessário uma transcrição do 
diálogo na tela. Lâmpada de Longa Duração: até 5.000 horas Desfrute de um rendimento de até 5.000 horas (modo 
econômico) de vida útil de lâmpada - muito mais horas dos projetores que estão no mercado! Com essa quantidade de 
horas, sem dúvida, o número de troca de lâmpadas será bem menor e conseqüentemente reduzirá os gastos p
entretenimento. *A vida útil da lâmpada pode variar dependendo das condições ambientais e de uso. ¿ ¿ Sistema de 
Projeção DLP® tecnologia de Texas Instruments® ¿ Resolução Nativa: XGA (1024 x 768) ¿ Brilho: 3.200 ANSI lumens ¿ 

¿ Correção do Trapézio: Manual Vertical ±40° ¿ Formato de Tela: 4:3 Native, 16:9 Selecionável ¿ Display 
de Cores: 1.07 bilhões de cores ¿ Lentes: F=2.56- 2.8, f=21 - 23.1 mm ¿ Zoom: Manual, 1.10: ¿ Tamanho da Imagem: 24¿ a 
300¿ ¿ Índice de Projeção: 1.86 - 2.04 (53@2M) ¿ Lâmpada: 230W, 3500/5000 horas (Normal/Econômico) ¿ Resolução 
suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) ¿ HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ¿ 
Compatibilidade de Vídeo : NTSC, PAL, SECAM ¿ Frequência Horizontal: 31-99 kHz ¿ Frequência Vertical: 23

PC: Analógico RGB: D-sub 15 pin x 2/ USB: Tipo A x 1 (Leitor USB); Mini
USB) A/V: HDMI V1.3 x 1/ Componente Vídeo: D-sub 15 pin x 2/ (Compartilhado com conector An
Mini Din 4 pin x 1/ Vídeo Composto: RCA x 1/ Áudio: Estéreo Mini Jack x 1/ Áudio L/R: RCA x 2 ¿ Terminais de Saída

sub 15 pin x 1/ Áudio: Variável Saída de Áudio : Estéreo Mini Jack x 1Alto falante 2W ¿ Conexões: Conector de S
RS232 9 pin x 1 ¿ Voltagem: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz ¿ Consumo de energia: 318W, Standby < 1W ¿ Nível de ruído: 
32/27 dBA (Normal/Econômico) ¿ Idiomas do Menu: Bulgaro/ Croata/ Checo/ Dinamarquês/ Holandês/ Inglês/ 
Finlandês/ Francês/ Alemão/ Grego/ Húngaro/ Italiano/ Indonésia/ Japonês/ Coreano/ Norueguês/ Polonês/ 
Português/ Romeno/ Russo/ Chinês Simplificado/ Espanhol/ Sueco/ Turco/ Thailandês/ Chinês Tradicional (26 idiomas) 

ajuste: ¿ Modo Dinâmico ¿ Modo Apresentação ¿ Modo RGB ¿ Modo Cinema ¿ Modo Usuário 1 ¿ Modo 
Usuário 2 ¿ Funções: ¿ BrilhantColorTM ¿ Busca Rápida Automática ¿ Closed Captioning (Legenda) ¿ Correção da cor da 
parede ¿ Visualização por USB/ Leitor USB Wireless Display (Opcional) ¿ 3D Ready ¿ Esfriamento Rápido
Template para o ensino ¿ 3D Color Manageme 1 ano de garantia  

) com detecção automática de 
resolução para apresentações de imagens e suporte a extensão para a exposição de multi-projeção simultânea. 

mantenha os cabos e fios fora do seu caminho com o adaptador Wireless (acessório opcional). 
Com a visualização por Wireless, é possível oferecer uma grande tela para todas as suas apresentações e realizar o 
controle centralizado da rede através da conectividade USB WLAN integrada. Sem Complicações - Apresentações sem 

apresentação sem falhas com o leitor USB! A função USB Reader permite uma apresentação 
em JPEG, com uma unidade flash USB! É muito fácil, é necessário apenas plugar e dar o play Closed Captioning (Legenda): 

o de vídeo sem a necessidade de um dispositivo externo de legenda. 
Esta função é perfeita para ambientes educacionais, como aulas de idioma, onde pode ser necessário uma transcrição do 

um rendimento de até 5.000 horas (modo 
muito mais horas dos projetores que estão no mercado! Com essa quantidade de 

horas, sem dúvida, o número de troca de lâmpadas será bem menor e conseqüentemente reduzirá os gastos para o seu 
entretenimento. *A vida útil da lâmpada pode variar dependendo das condições ambientais e de uso. ¿ ¿ Sistema de 
Projeção DLP® tecnologia de Texas Instruments® ¿ Resolução Nativa: XGA (1024 x 768) ¿ Brilho: 3.200 ANSI lumens ¿ 

¿ Correção do Trapézio: Manual Vertical ±40° ¿ Formato de Tela: 4:3 Native, 16:9 Selecionável ¿ Display 
23.1 mm ¿ Zoom: Manual, 1.10: ¿ Tamanho da Imagem: 24¿ a 

2.04 (53@2M) ¿ Lâmpada: 230W, 3500/5000 horas (Normal/Econômico) ¿ Resolução 
suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) ¿ HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ¿ 

99 kHz ¿ Frequência Vertical: 23-120 Hz ¿ 
sub 15 pin x 2/ USB: Tipo A x 1 (Leitor USB); Mini-B x1 (Visualização por 

sub 15 pin x 2/ (Compartilhado com conector Analógico RGB)/ S-Vídeo: 
Mini Din 4 pin x 1/ Vídeo Composto: RCA x 1/ Áudio: Estéreo Mini Jack x 1/ Áudio L/R: RCA x 2 ¿ Terminais de Saída- PC: 

sub 15 pin x 1/ Áudio: Variável Saída de Áudio : Estéreo Mini Jack x 1Alto falante 2W ¿ Conexões: Conector de Série: 
RS232 9 pin x 1 ¿ Voltagem: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz ¿ Consumo de energia: 318W, Standby < 1W ¿ Nível de ruído: 
32/27 dBA (Normal/Econômico) ¿ Idiomas do Menu: Bulgaro/ Croata/ Checo/ Dinamarquês/ Holandês/ Inglês/ 

úngaro/ Italiano/ Indonésia/ Japonês/ Coreano/ Norueguês/ Polonês/ 
Português/ Romeno/ Russo/ Chinês Simplificado/ Espanhol/ Sueco/ Turco/ Thailandês/ Chinês Tradicional (26 idiomas) 

¿ Modo Cinema ¿ Modo Usuário 1 ¿ Modo 
Usuário 2 ¿ Funções: ¿ BrilhantColorTM ¿ Busca Rápida Automática ¿ Closed Captioning (Legenda) ¿ Correção da cor da 
parede ¿ Visualização por USB/ Leitor USB Wireless Display (Opcional) ¿ 3D Ready ¿ Esfriamento Rápido ¿ Minha Tela ¿ 
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ITEM 50 
EQUIPAMENTO Armário 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 550,00 
R$ TOTAL 550,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Outros (especificar): não possui 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Armário de aço de 6 portas e 3 gavetas.

ITEM 51 
EQUIPAMENTO Computador servidor 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 20.000,00 
R$ TOTAL 20.000,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Outros (especificar): possui 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Especificações técnicas para aquisição de servidor de rede. Servidor multiprocessado escalável baseado em tecnologia CISC, 64

GB de memória RAM (NO MINIMO), 01 TERABYTE de disco rígido, unidade de DVD
Sistema Operacional: Microsoft® Windows Server® 2008 SP2, x86 PLACA MÃE E MICROPROCESSADOR Com 3 Processadores, 
suporte para ate 6 processadores instalados de quatro núcleos. clock mínimo de 2.93 Ghz e barramento frontal mínimo de 1066 
Mhz. arquitetura de 64 bits. memória
ECC, com no mínimo 128GB, ou superior Memória RAM expansível a 256 GB. Porta serial assíncrona. Mínimo de 04(Quatro) 
interfaces USB instaladas. conexão para teclado. conexão pa
discos SATA 2 e cabos para conexão. Deverá oferecer suporte a RAID 0 e 1. 1 terabyte de capacidade de armazenamento no 
rígido rigido com HOT-SWAP podendo ser 2 discos rigidos de 500gb cada ADAPTADO
memória de vídeo, conector DB15. 2 (duas) placas de Rede Ethernet 1000Mb/s base
características: Conformidade com o padrão IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab; Função autosensing
de Transferência (10/100/1000 Megabits por segundo); Suporte em software (driver) para TCP/IP, Netbios, MS Windows Server 
2000, MS Windows Server 2003 e Linux; Suporte a arquitetura de rede ODI e NDIS; Baseado em CSMA/CD; Mínimo de 1(
conector RJ-45 por placa; Configuração da placa via software unidade de Drive de DVD
máximo. Sistema de resfriamento interno do gabinete com no mínimo 2 (dois) ventiladores HOT
alimentação para operação numa tensão de 110V/220V com chave para seleção. A fonte de alimentação deverá suportar todos os 
dispositivos instalados oferecendo ainda margem para suporte a futuras expansões do hardware (INFORME POTÊNCIA DA 
FONTE); Fonte de alimentação 
alimentação (1 original + 1 adicional); Dispositivo HOT
os cabos de alimentação e interconexão 
forma indelével e legível, com os respectivos números de série de fabricação 1 ano de garantia 

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 36 
VALOR TOTAL R$ 41.775,00 
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Outros (especificar): não possui  
Armário de aço de 6 portas e 3 gavetas. 

 

Outros (especificar): possui  
Especificações técnicas para aquisição de servidor de rede. Servidor multiprocessado escalável baseado em tecnologia CISC, 64
GB de memória RAM (NO MINIMO), 01 TERABYTE de disco rígido, unidade de DVD-RW, Placa de Rede10/100/1000 BASE

nal: Microsoft® Windows Server® 2008 SP2, x86 PLACA MÃE E MICROPROCESSADOR Com 3 Processadores, 
suporte para ate 6 processadores instalados de quatro núcleos. clock mínimo de 2.93 Ghz e barramento frontal mínimo de 1066 
Mhz. arquitetura de 64 bits. memória cache L2 mínima de 8MB. 5 slots 64bit PCI-Express; Memória RAM DDR3 SDRAM RDIM 
ECC, com no mínimo 128GB, ou superior Memória RAM expansível a 256 GB. Porta serial assíncrona. Mínimo de 04(Quatro) 
interfaces USB instaladas. conexão para teclado. conexão para mouse. UDF, UDR E CONTROLADORAS 1 (uma) controladora de 
discos SATA 2 e cabos para conexão. Deverá oferecer suporte a RAID 0 e 1. 1 terabyte de capacidade de armazenamento no 

SWAP podendo ser 2 discos rigidos de 500gb cada ADAPTADOR DE VÍDEO SVGA com no mínimo 128MB de 
memória de vídeo, conector DB15. 2 (duas) placas de Rede Ethernet 1000Mb/s base-T (par- trançado), com as seguintes 
características: Conformidade com o padrão IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab; Função autosensing
de Transferência (10/100/1000 Megabits por segundo); Suporte em software (driver) para TCP/IP, Netbios, MS Windows Server 
2000, MS Windows Server 2003 e Linux; Suporte a arquitetura de rede ODI e NDIS; Baseado em CSMA/CD; Mínimo de 1(

45 por placa; Configuração da placa via software unidade de Drive de DVD-RW interno Gabinete tipo RACK 6U no 
máximo. Sistema de resfriamento interno do gabinete com no mínimo 2 (dois) ventiladores HOT-SWAP e redundantes; Fonte de 

o para operação numa tensão de 110V/220V com chave para seleção. A fonte de alimentação deverá suportar todos os 
dispositivos instalados oferecendo ainda margem para suporte a futuras expansões do hardware (INFORME POTÊNCIA DA 
FONTE); Fonte de alimentação adicional (fonte de alimentação redundante e HOT-SWAP), totalizando 2 (duas) fontes de 
alimentação (1 original + 1 adicional); Dispositivo HOT-SWAP para no mínimo 4 (quatro) discos (compatível com o item 2.02); Todos 
os cabos de alimentação e interconexão do Equipamento; O equipamento fornecido (gabinete da cpu) deverá estar identificado, de 
forma indelével e legível, com os respectivos números de série de fabricação 1 ano de garantia   

 

Especificações técnicas para aquisição de servidor de rede. Servidor multiprocessado escalável baseado em tecnologia CISC, 64.0 
RW, Placa de Rede10/100/1000 BASE-T, 

nal: Microsoft® Windows Server® 2008 SP2, x86 PLACA MÃE E MICROPROCESSADOR Com 3 Processadores, 
suporte para ate 6 processadores instalados de quatro núcleos. clock mínimo de 2.93 Ghz e barramento frontal mínimo de 1066 

Express; Memória RAM DDR3 SDRAM RDIM 
ECC, com no mínimo 128GB, ou superior Memória RAM expansível a 256 GB. Porta serial assíncrona. Mínimo de 04(Quatro) 

ra mouse. UDF, UDR E CONTROLADORAS 1 (uma) controladora de 
discos SATA 2 e cabos para conexão. Deverá oferecer suporte a RAID 0 e 1. 1 terabyte de capacidade de armazenamento no 

R DE VÍDEO SVGA com no mínimo 128MB de 
trançado), com as seguintes 

características: Conformidade com o padrão IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab; Função autosensing para seleção de taxa 
de Transferência (10/100/1000 Megabits por segundo); Suporte em software (driver) para TCP/IP, Netbios, MS Windows Server 
2000, MS Windows Server 2003 e Linux; Suporte a arquitetura de rede ODI e NDIS; Baseado em CSMA/CD; Mínimo de 1(um) 

RW interno Gabinete tipo RACK 6U no 
SWAP e redundantes; Fonte de 

o para operação numa tensão de 110V/220V com chave para seleção. A fonte de alimentação deverá suportar todos os 
dispositivos instalados oferecendo ainda margem para suporte a futuras expansões do hardware (INFORME POTÊNCIA DA 

SWAP), totalizando 2 (duas) fontes de 
SWAP para no mínimo 4 (quatro) discos (compatível com o item 2.02); Todos 

do Equipamento; O equipamento fornecido (gabinete da cpu) deverá estar identificado, de 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:licitacao@conchal.sp.gov.br
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ITEM 52 
EQUIPAMENTO Computador Desktop (Básico)
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 1.800,00 
R$ TOTAL 3.600,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz

Mouse: tipo óptico (500 DPI) 
Teclado: padrão ABNT 2 
Disco rígido: 500 GB a 750 GB 
Estabilizador: possui 
Outros (especificar): possui 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Computador Computador Tipo PC, processador no minimo 3.0 ghz, cache de no mínimo 3mb, 2 núcleos, barramento de 260 Mhz
memória DDR 3: 4 GB com freq. mínima de 1066, com possibilidade de expansão para até 16 GB, possuir no mínico 4slots, 
expansão: No mínimo 1 Slot livre após configuração completa, monitor LCD 18,5, resolução 1024x780 pixels, tempo de resposta 
26ms, taxa de contraste 450:1, entradas vídeo analógica VGA, placa de vídeo com 256 mb RAM, permite compartilhar com a 
memória do sistema, teclado padrão ABNT2 português, 107 teclas contendo caractere virgula também no bloco numérico, conector 
MINI-DIN / USB do mesmo fabricante do CPU, mouse optic laser USB (400 dpi), com 2 botão SCROLL, disco rígido de 3,5 de 
diâmetro com capacidade para 500 GB, controladora de discos SATA para dois dispositivos, interfaces (01) uma paralela, 06 
interfaces USB 2,0 (com 2 frontais), to
fonte padrão BTX (Balanced Technology Xtend) unidade DVD
- 45, gabinete sem saliência interna. Permi
gabinete, permite utilização vertical ou horizontal, alem da documentação técnica necessária a instalação e operação das esta
de trabalho tipo desktop em português, possu
permitir a perfeita configuração das mesmas. ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TENASAO DE ENTREADA BIVOLT, 300V A 115V 4 
TOMADAS SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL. Garantia de 1 an

ITEM 53 
EQUIPAMENTO Cadeira 
QUANTIDADE 03 
R$ UNITÁRIO 250,00 
R$ TOTAL 750,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Material de confecção / Acabamento: estofado

Regulagem de altura: mecânica 
Rodízios: possui 
Braços: possui 
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PSF “MINISTRO JOSÉ SERRA” 
 

Computador Desktop (Básico) 

CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz 

Computador Computador Tipo PC, processador no minimo 3.0 ghz, cache de no mínimo 3mb, 2 núcleos, barramento de 260 Mhz
memória DDR 3: 4 GB com freq. mínima de 1066, com possibilidade de expansão para até 16 GB, possuir no mínico 4slots, 
expansão: No mínimo 1 Slot livre após configuração completa, monitor LCD 18,5, resolução 1024x780 pixels, tempo de resposta 

e contraste 450:1, entradas vídeo analógica VGA, placa de vídeo com 256 mb RAM, permite compartilhar com a 
memória do sistema, teclado padrão ABNT2 português, 107 teclas contendo caractere virgula também no bloco numérico, conector 

DIN / USB do mesmo fabricante do CPU, mouse optic laser USB (400 dpi), com 2 botão SCROLL, disco rígido de 3,5 de 
diâmetro com capacidade para 500 GB, controladora de discos SATA para dois dispositivos, interfaces (01) uma paralela, 06 
interfaces USB 2,0 (com 2 frontais), todas integradas na placa principal, equipamento compatível com energy starepa, placa mãe e 
fonte padrão BTX (Balanced Technology Xtend) unidade DVD-RW (leitor e gravador) placa de rede 10/100 MBPS PCI, conector RJ 

45, gabinete sem saliência interna. Permite manuseio interno sem ferramentas, sistema de travamento externo de abertura de 
gabinete, permite utilização vertical ou horizontal, alem da documentação técnica necessária a instalação e operação das esta
de trabalho tipo desktop em português, possui drive correspondente as interfaces instalações de trabalho tipo desktop, de forma a 
permitir a perfeita configuração das mesmas. ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TENASAO DE ENTREADA BIVOLT, 300V A 115V 4 
TOMADAS SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL. Garantia de 1 ano.   

 
 

Material de confecção / Acabamento: estofado 
Regulagem de altura: mecânica  

Computador Computador Tipo PC, processador no minimo 3.0 ghz, cache de no mínimo 3mb, 2 núcleos, barramento de 260 Mhz, 
memória DDR 3: 4 GB com freq. mínima de 1066, com possibilidade de expansão para até 16 GB, possuir no mínico 4slots, 
expansão: No mínimo 1 Slot livre após configuração completa, monitor LCD 18,5, resolução 1024x780 pixels, tempo de resposta 

e contraste 450:1, entradas vídeo analógica VGA, placa de vídeo com 256 mb RAM, permite compartilhar com a 
memória do sistema, teclado padrão ABNT2 português, 107 teclas contendo caractere virgula também no bloco numérico, conector 

fabricante do CPU, mouse optic laser USB (400 dpi), com 2 botão SCROLL, disco rígido de 3,5 de 
diâmetro com capacidade para 500 GB, controladora de discos SATA para dois dispositivos, interfaces (01) uma paralela, 06 

das integradas na placa principal, equipamento compatível com energy starepa, placa mãe e 
RW (leitor e gravador) placa de rede 10/100 MBPS PCI, conector RJ 

te manuseio interno sem ferramentas, sistema de travamento externo de abertura de 
gabinete, permite utilização vertical ou horizontal, alem da documentação técnica necessária a instalação e operação das estações 

i drive correspondente as interfaces instalações de trabalho tipo desktop, de forma a 
permitir a perfeita configuração das mesmas. ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TENASAO DE ENTREADA BIVOLT, 300V A 115V 4 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:licitacao@conchal.sp.gov.br
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ITEM 54 
EQUIPAMENTO Mesa de escritório 
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 450,00 
R$ TOTAL 900,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Base: aço / ferro pintado 

Divisões: de 03 a 04 gavetas 
Material de confecção / Acabamento: aço / ferro pintado
Número de portas: sem portas 
Suporte para CPU: não possui 
Suporte para impressora: não possui
Suporte para teclado: não possui
Composição: simples 
Rodízios: não possui 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Largura 140cm – Profundidade: 75cm / 3 gavetas

ITEM 55 
EQUIPAMENTO Televisor 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 1.500,00 
R$ TOTAL 1.500,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Tipo: LCD 

Tamanho da tela: mínimo de 32”
Outros (especificar): possui

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Características Controle remoto Sim Relógio na tela Sim Timer On Sim Timer Off
Não Entrada USB 2 Entrada HDMI 2 Tamanho da tela 32 Full HD Não Conversor para TV digital integrado Sim Bluetooth não 
Características Gerais - Tela WideScreen 16:9 formato cinema 
(sintonizador digital SBTVD integrado)Recursos: 
Bloquear canais e Bloqueio por classificação indicativa, bloqueia os programas conforme clas
entre 10, 12, 14, 16 ou 18 anos 
os programas (este recurso depende da transmissão pela emissora) 
fotos, vídeos, músicas e textos através das entradas USBRecursos de Imagem: 
Formato de Tela: ajuste de formatos de tela para 4:3, Panorâmico, Cinema, Legenda e Tela Cheia 
Esporte, Suave, Normal e Usuário 
Ativa configura o brilho na tela automaticamente durante cenas escurasRecursos de Áudio: 
som: Música, Normal, Cinema, Esporte e Usuário 
Vídeo Composto) - Entrada S
para PC - Saída de áudio e vídeo 
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Material de confecção / Acabamento: aço / ferro pintado 

Suporte para impressora: não possui 
Suporte para teclado: não possui 

Profundidade: 75cm / 3 gavetas 
 

Tamanho da tela: mínimo de 32” 
Outros (especificar): possui 
Características Controle remoto Sim Relógio na tela Sim Timer On Sim Timer Off Sim Estéreo Sim Função SAP Sim Leitor de cartão 
Não Entrada USB 2 Entrada HDMI 2 Tamanho da tela 32 Full HD Não Conversor para TV digital integrado Sim Bluetooth não 

Tela WideScreen 16:9 formato cinema - VHF/UHF/CATV - Receptor de canais para transmissões digitais 
(sintonizador digital SBTVD integrado)Recursos: - OSD: Português, Inglês e Espanhol - Sistema de cor Trinorma 
Bloquear canais e Bloqueio por classificação indicativa, bloqueia os programas conforme classificação por idade pré
entre 10, 12, 14, 16 ou 18 anos - Canais Favoritos - EPG - Guia de programação eletrônica: permite visualizar informações sobre 
os programas (este recurso depende da transmissão pela emissora) - Relógio, Timer On, Timer Off e Sleep Timer 
fotos, vídeos, músicas e textos através das entradas USBRecursos de Imagem: - Progressive Scan: imagem com dupla leitura 
Formato de Tela: ajuste de formatos de tela para 4:3, Panorâmico, Cinema, Legenda e Tela Cheia - Modo preferencial de imagem: 
Esporte, Suave, Normal e Usuário - Ajuste da luz de fundo - Temperatura de Cor - Luz de fundo Ativa: o controle de Luz de Fundo 
Ativa configura o brilho na tela automaticamente durante cenas escurasRecursos de Áudio: - Estéreo/S
som: Música, Normal, Cinema, Esporte e Usuário - Som Surround - Auto Volume Conexões - Entradas áudio e vídeo (Entradas de 

Entrada S-Vídeo - Entradas Vídeo Componente HD - Entradas HDMI: entrada de áudio e vídeo 
Saída de áudio e vídeo - Saída de áudio digital - Entrada para fone de ouvido - entradas USB 1 ano de garantia.

 

Sim Estéreo Sim Função SAP Sim Leitor de cartão 
Não Entrada USB 2 Entrada HDMI 2 Tamanho da tela 32 Full HD Não Conversor para TV digital integrado Sim Bluetooth não 

canais para transmissões digitais 
Sistema de cor Trinorma - Closed Caption - 

sificação por idade pré-determinadas 
Guia de programação eletrônica: permite visualizar informações sobre 

Off e Sleep Timer - Media Player: 
Progressive Scan: imagem com dupla leitura - 

odo preferencial de imagem: 
Luz de fundo Ativa: o controle de Luz de Fundo 

Estéreo/SAP - Modo preferencial de 
Entradas áudio e vídeo (Entradas de 

Entradas HDMI: entrada de áudio e vídeo digital - Entrada 
entradas USB 1 ano de garantia. 
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ITEM 56 
EQUIPAMENTO Cadeira de rodas 
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 350,00 
R$ TOTAL 700,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Cadeira de rodas de nylon, dobrável, suporta paciente até 80kg, rodas grande traseira com sobre aro, e pequenas 

giratórias dianteiras, apoio para os pés fixos, dobrável em X, aço com pintado.

ITEM 57 
EQUIPAMENTO Longarina 
QUANTIDADE 07 
R$ UNITÁRIO 250,00 
R$ TOTAL 1.750,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Braços: não possui 

Assento / Encosto: estofado
Número de assentos: 3 lugares

ITEM 58 
EQUIPAMENTO Ar condicionado 
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 2.065,00 
R$ TOTAL 4.130,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Tipo: split 

Climatização: apenas frio 
Capacidade: mínimo de 24.000 BTU/h

ITEM 59 
EQUIPAMENTO Estetoscópio  
QUANTIDADE 04 
R$ UNITÁRIO 90,00 
R$ TOTAL 360,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Auscultador duplo em aço inoxidável, proporciona qualidade superior para os sons de alta e baixa frequência (Multi

Hastes ajustáveis em aço inoxidável, com reforço interno para adequada tensão nos ouvidos ¿ Anel não
do paciente ¿ Tarja de identificação inclusa ¿ Livre de látex ¿ Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.
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Opcionais (descrever): possui 
Cadeira de rodas de nylon, dobrável, suporta paciente até 80kg, rodas grande traseira com sobre aro, e pequenas 
giratórias dianteiras, apoio para os pés fixos, dobrável em X, aço com pintado. 

 

Assento / Encosto: estofado 
Número de assentos: 3 lugares 

 

 
Capacidade: mínimo de 24.000 BTU/h 

 

possui 
Auscultador duplo em aço inoxidável, proporciona qualidade superior para os sons de alta e baixa frequência (Multi
Hastes ajustáveis em aço inoxidável, com reforço interno para adequada tensão nos ouvidos ¿ Anel não
do paciente ¿ Tarja de identificação inclusa ¿ Livre de látex ¿ Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.

Cadeira de rodas de nylon, dobrável, suporta paciente até 80kg, rodas grande traseira com sobre aro, e pequenas 

Auscultador duplo em aço inoxidável, proporciona qualidade superior para os sons de alta e baixa frequência (Multi-Frequência) ¿ 
Hastes ajustáveis em aço inoxidável, com reforço interno para adequada tensão nos ouvidos ¿ Anel não-frio para maior conforto 
do paciente ¿ Tarja de identificação inclusa ¿ Livre de látex ¿ Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação. 
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ITEM 60 
EQUIPAMENTO Esfigmomanômetro 
QUANTIDADE 03 
R$ UNITÁRIO 150,00 
R$ TOTAL 450,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA # Fonte de alimentação: Duas pilhas alcalinas tipo LR03 de 1,5V Visor: LCD cristal líquido # 

medição: Pressão de 0-280mm Hg., pulsações de 40 a 200 por minuto Precisão: +/
visor Inflação. # Manual mediante bomba elétrica Deflação: Válvula automática
5mm Hg./seg. # Detector de pressão: Sensor de pressão tipo capacitância eletrostática # Determinação do pulso: Sensor de pres
Vida útil das pilhas: Aproximadamente 400 medições
medição - 76x76x38mm / Braçal 

ITEM 61 
EQUIPAMENTO Computador desktop (Básico)
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 1.800,00 
R$ TOTAL 1.800,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz

Mouse: tipo óptico (500 DPI)
Teclado: padrão ABNT2 
Disco rígido: 500 GB a 750 GB
Estabilizador: possui 
Outros (especificar): possui

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Computador Tipo PC, processador no mínimo 3.0 GHz, cache de no mínimo 3mb, 2 núcleos, barramento de 260 Mhz, memória 
DDR 3: 4 GB com freq. mínima de 1066, com possibilidade de expansão para até 16 GB, possuir no mínico 4slots, expansão: No 
mínimo 1 Slot livre após configuração completa, monitor LCD 18,5, resolução 1024x780 pixels, tempo de resposta 26ms, taxa de 
contraste 450:1, entradas vídeo analógica VGA, placa de vídeo com 256 mb RAM, permite compartilhar com a memória do 
sistema, teclado padrão ABNT2 p
USB do mesmo fabricante do CPU, mouse optic laser USB (400 dpi), com 2 botão SCROLL, disco rígido de 3,5 de diâmetro com 
capacidade para 500 GB, controladora de d
(com 2 frontais), todas integradas na placa principal, equipamento compatível com energy starepa, placa mãe e fonte padrão BT
(Balanced Technology Xtend) unidade DVD
saliência interna. Permite manuseio interno sem ferramentas, sistema de travamento externo de abertura de gabinete, permite 
utilização vertical ou horizontal, alem da docume
desktop em português, possui drive correspondente as interfaces instalações de trabalho tipo desktop, de forma a permitir a 
perfeita configuração das mesmas. ESTABILIZADOR DE V
SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL. Garantia de 1 ano.
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Opcionais (descrever): possui 
# Fonte de alimentação: Duas pilhas alcalinas tipo LR03 de 1,5V Visor: LCD cristal líquido # Método de medição: Oscilométrico # Faixa de 

280mm Hg., pulsações de 40 a 200 por minuto Precisão: +/- 3mm. Hg. na pressão e +/-5% das pulsações indicadas no 
visor Inflação. # Manual mediante bomba elétrica Deflação: Válvula automática de saída de ar # Velocidade da deflação: A 140mm Hg. entre 2 e 
5mm Hg./seg. # Detector de pressão: Sensor de pressão tipo capacitância eletrostática # Determinação do pulso: Sensor de pres
Vida útil das pilhas: Aproximadamente 400 medições # Braçadeira: Para pulso de 135 a 195mm de perímetro # Dimensões exteriores: Unidade de 

76x76x38mm / Braçal - 76x304mm # Peso:Aproximadamente 140gr.(incluindo as pilhas). 
 

Computador desktop (Básico) 

CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz 
Mouse: tipo óptico (500 DPI) 

Disco rígido: 500 GB a 750 GB 

Outros (especificar): possui 
Computador Tipo PC, processador no mínimo 3.0 GHz, cache de no mínimo 3mb, 2 núcleos, barramento de 260 Mhz, memória 
DDR 3: 4 GB com freq. mínima de 1066, com possibilidade de expansão para até 16 GB, possuir no mínico 4slots, expansão: No 

vre após configuração completa, monitor LCD 18,5, resolução 1024x780 pixels, tempo de resposta 26ms, taxa de 
contraste 450:1, entradas vídeo analógica VGA, placa de vídeo com 256 mb RAM, permite compartilhar com a memória do 
sistema, teclado padrão ABNT2 português, 107 teclas contendo caractere virgula também no bloco numérico, conector MINI
USB do mesmo fabricante do CPU, mouse optic laser USB (400 dpi), com 2 botão SCROLL, disco rígido de 3,5 de diâmetro com 
capacidade para 500 GB, controladora de discos SATA para dois dispositivos, interfaces (01) uma paralela, 06 interfaces USB 2,0 
(com 2 frontais), todas integradas na placa principal, equipamento compatível com energy starepa, placa mãe e fonte padrão BT
(Balanced Technology Xtend) unidade DVD-RW (leitor e gravador) placa de rede 10/100 MBPS PCI, conector RJ 
saliência interna. Permite manuseio interno sem ferramentas, sistema de travamento externo de abertura de gabinete, permite 
utilização vertical ou horizontal, alem da documentação técnica necessária a instalação e operação das estações de trabalho tipo 
desktop em português, possui drive correspondente as interfaces instalações de trabalho tipo desktop, de forma a permitir a 
perfeita configuração das mesmas. ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TENASAO DE ENTREADA BIVOLT, 300V A 115V 4 TOMADAS 
SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL. Garantia de 1 ano.   

Método de medição: Oscilométrico # Faixa de 
5% das pulsações indicadas no 

de saída de ar # Velocidade da deflação: A 140mm Hg. entre 2 e 
5mm Hg./seg. # Detector de pressão: Sensor de pressão tipo capacitância eletrostática # Determinação do pulso: Sensor de pressão capacitivo # 

# Braçadeira: Para pulso de 135 a 195mm de perímetro # Dimensões exteriores: Unidade de 

Computador Tipo PC, processador no mínimo 3.0 GHz, cache de no mínimo 3mb, 2 núcleos, barramento de 260 Mhz, memória 
DDR 3: 4 GB com freq. mínima de 1066, com possibilidade de expansão para até 16 GB, possuir no mínico 4slots, expansão: No 

vre após configuração completa, monitor LCD 18,5, resolução 1024x780 pixels, tempo de resposta 26ms, taxa de 
contraste 450:1, entradas vídeo analógica VGA, placa de vídeo com 256 mb RAM, permite compartilhar com a memória do 

ortuguês, 107 teclas contendo caractere virgula também no bloco numérico, conector MINI-DIN / 
USB do mesmo fabricante do CPU, mouse optic laser USB (400 dpi), com 2 botão SCROLL, disco rígido de 3,5 de diâmetro com 

iscos SATA para dois dispositivos, interfaces (01) uma paralela, 06 interfaces USB 2,0 
(com 2 frontais), todas integradas na placa principal, equipamento compatível com energy starepa, placa mãe e fonte padrão BTX 

(leitor e gravador) placa de rede 10/100 MBPS PCI, conector RJ - 45, gabinete sem 
saliência interna. Permite manuseio interno sem ferramentas, sistema de travamento externo de abertura de gabinete, permite 

ntação técnica necessária a instalação e operação das estações de trabalho tipo 
desktop em português, possui drive correspondente as interfaces instalações de trabalho tipo desktop, de forma a permitir a 

OLTAGEM TENASAO DE ENTREADA BIVOLT, 300V A 115V 4 TOMADAS 
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ITEM 62 
EQUIPAMENTO Mesa de escritório 
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 450,00 
R$ TOTAL 900,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Base: aço / ferro pintado 

Divisões: de 03 a 04 gavetas 
Material de confecção / Acabamento: aço / ferro pintado
Número de portas: sem portas 
Suporte para CPU: não possui 
Suporte para impressora: não possui
Suporte para teclado: não possui
Composição: simples 
Rodízios: não possui 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Largura 140cm / 160 – Profundidade: 75cm / 3 gavetas

ITEM 63 
EQUIPAMENTO Armário 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 700,00 
R$ TOTAL 700,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Outros (especificar: não possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Armário de aço montável, possui 2 portas de abrir com reforços internos tipo Omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, 

possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras,com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis,
confeccionado em chapa de aço nº 24 (0,60mm) e nÂº 26 (0,45mm),tratado pelo processo anti
eletrostática a pó com capacidade: 20kg por prateleira medindo medindo 1,60x0,75x0,40

ITEM 64 
EQUIPAMENTO Autoclave de mesa (até 50 litros)
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 5.000,00 
R$ TOTAL 5.000,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Modo de operação: digital 

Câmara de esterilização construída em: aço inoxidável 
Capacidade: mínimo de 40 litros
Outros (especificar): possui 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Câmara em aço inox.(Maior Durabilidade e Segurança) Autoclave Digital Inox 42 lts com Reservatório. Digital 8 ciclos 
programáveis 5 ciclos de secagem com porta fechada Reservatório de água para 3 lts
diâmx60 prof. Externas (cm) 46,5altx54largx70 prof. Potencia 1600 Watts 1 ano de garantia
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Material de confecção / Acabamento: aço / ferro pintado 

Suporte para impressora: não possui 
Suporte para teclado: não possui 

Profundidade: 75cm / 3 gavetas 
 

Outros (especificar: não possui 
montável, possui 2 portas de abrir com reforços internos tipo Omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, 

possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras,com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis,
confeccionado em chapa de aço nº 24 (0,60mm) e nÂº 26 (0,45mm),tratado pelo processo anti-corrosivo Ã base de fosfato de zinco e pintura 
eletrostática a pó com capacidade: 20kg por prateleira medindo medindo 1,60x0,75x0,40. 

 

Autoclave de mesa (até 50 litros) 

Câmara de esterilização construída em: aço inoxidável  
Capacidade: mínimo de 40 litros 

Câmara em aço inox.(Maior Durabilidade e Segurança) Autoclave Digital Inox 42 lts com Reservatório. Digital 8 ciclos 
programáveis 5 ciclos de secagem com porta fechada Reservatório de água para 3 lts 3 Bandejas Dimensões: Internas (cm) 30 
diâmx60 prof. Externas (cm) 46,5altx54largx70 prof. Potencia 1600 Watts 1 ano de garantia  

montável, possui 2 portas de abrir com reforços internos tipo Omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, 
possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras,com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis, com chave. Todo 

corrosivo Ã base de fosfato de zinco e pintura 

Câmara em aço inox.(Maior Durabilidade e Segurança) Autoclave Digital Inox 42 lts com Reservatório. Digital 8 ciclos 
3 Bandejas Dimensões: Internas (cm) 30 
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ITEM 65 
EQUIPAMENTO Mesa de reunião 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 600,00 
R$ TOTAL 600,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): não possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Mesa para reunião de equipe e atendimento aos grupos. Aço 2 metros.

ITEM 66 
EQUIPAMENTO Projetor multimídia  
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 2.500,00 
R$ TOTAL 2.500,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Outros (especificar): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Especificações: ¿Visualização por USB 

apresentações de imagens e suporte a extensão para a exposição de multi
fios fora do seu caminho com o adaptador Wireless (acessório opcional). Com a visualização por Wireless, é possível oferecer 
todas as suas apresentações e realizar o control
Apresentações sem computador 
JPEG, com uma unidade flash USB!
exibir legendas em conteúdo de vídeo sem a necessidade de um dispositivo externo de legenda. Esta função é perfeita para ambi
educacionais, como aulas de idioma, onde pode ser necessário uma transcrição do diálogo na tela. Lâmpada de Longa Duração: até 5.000 horas 
Desfrute de um rendimento de até 5.000 horas (modo econômico) de vida útil de lâmpada 
Com essa quantidade de horas, sem dúvida, o número de troca de lâmpadas será bem menor e conseqüentemente reduzirá os gastos 
entretenimento. *A vida útil da lâmpada pode variar dependendo das condições ambientais e de uso. ¿ ¿ Sistema de 
Texas Instruments® ¿ Resolução Nativa : XGA (1024 x 768) ¿ Brilho: 3.200 ANSI lumens ¿ Contraste: 5.000:1 ¿ Correção do Trapé
Vertical ±40° ¿ Formato de Tela: 4:3 Native, 16:9 Selecionável ¿ Display de Cores: 1.07 bil
Zoom: Manual, 1.10: ¿ Tamanho da Imagem: 24¿ a 300¿ ¿ Índice de Projeção: 1.86 
(Normal/Econômico) ¿ Resolução suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 120
1080p ¿ Compatibilidade de Vídeo : NTSC, PAL, SECAM ¿ Frequência Horizontal: 31
Entrada - PC: Analógico RGB: D-
Vídeo: D-sub 15 pin x 2/ (Compartilhado com conector Analógico RGB)/ S
Mini Jack x 1/ Áudio L/R: RCA x 2 ¿ Ter
2W ¿ Conexões: Conector de Série: RS232 9 pin x 1 ¿ Voltagem: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz ¿ Consumo de energia: 318W, Standby < 1
ruído: 32/27 dBA (Normal/Econômico) ¿ Idiomas do Menu: Bulgaro/ Croata/ Checo/ Dinamarquês/ Holandês/ Inglês/ Finlandês/ Francês/ 
Alemão/ Grego/ Húngaro/ Italiano/ Indonésia/ Japonês/ Coreano/ Norueguês/ Polonês/ Português/ Romeno/ Russo/ Chinês Simplific
Espanhol/ Sueco/ Turco/ Thailandês/ Chinês Tradicional (26 idiomas) ¿ Modalidade de Pre
Modo RGB ¿ Modo Cinema ¿ Modo Usuário 1 ¿ Modo Usuário 2 ¿ Funções: ¿ BrilhantColorTM ¿ Busca Rápida Automática ¿ Closed Capt
(Legenda) ¿ Correção da cor da parede ¿ Visualização por USB/ Leitor USB Wireless Display (Opcional) ¿ 3D Ready ¿ Esfriamento
Tela ¿ Template para o ensino ¿ 3D Color Manageme 1 ano de garantia.
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(descrever): não possui 
Mesa para reunião de equipe e atendimento aos grupos. Aço 2 metros. 

 

(especificar): possui 
Especificações: ¿Visualização por USB - oferece a comodidade de conexão USB (plug-e-play) com detecção automática de resolução para 
apresentações de imagens e suporte a extensão para a exposição de multi-projeção simultânea. Visualização por Wireless 
fios fora do seu caminho com o adaptador Wireless (acessório opcional). Com a visualização por Wireless, é possível oferecer 
todas as suas apresentações e realizar o controle centralizado da rede através da conectividade USB WLAN integrada. Sem Complicações 
Apresentações sem computador - Desfrute de uma apresentação sem falhas com o leitor USB! A função USB Reader permite uma apresentação em 
JPEG, com uma unidade flash USB! É muito fácil, é necessário apenas plugar e dar o play Closed Captioning (Legenda): Com o MX660 você pode 
exibir legendas em conteúdo de vídeo sem a necessidade de um dispositivo externo de legenda. Esta função é perfeita para ambi

aulas de idioma, onde pode ser necessário uma transcrição do diálogo na tela. Lâmpada de Longa Duração: até 5.000 horas 
Desfrute de um rendimento de até 5.000 horas (modo econômico) de vida útil de lâmpada - muito mais horas dos projetores que estão no me
Com essa quantidade de horas, sem dúvida, o número de troca de lâmpadas será bem menor e conseqüentemente reduzirá os gastos 
entretenimento. *A vida útil da lâmpada pode variar dependendo das condições ambientais e de uso. ¿ ¿ Sistema de 
Texas Instruments® ¿ Resolução Nativa : XGA (1024 x 768) ¿ Brilho: 3.200 ANSI lumens ¿ Contraste: 5.000:1 ¿ Correção do Trapé
Vertical ±40° ¿ Formato de Tela: 4:3 Native, 16:9 Selecionável ¿ Display de Cores: 1.07 bilhões de cores ¿ Lentes: F=2.56
Zoom: Manual, 1.10: ¿ Tamanho da Imagem: 24¿ a 300¿ ¿ Índice de Projeção: 1.86 - 2.04 (53@2M) ¿ Lâmpada: 230W, 3500/5000 horas 
(Normal/Econômico) ¿ Resolução suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) ¿ HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 
1080p ¿ Compatibilidade de Vídeo : NTSC, PAL, SECAM ¿ Frequência Horizontal: 31-99 kHz ¿ Frequência Vertical: 23

-sub 15 pin x 2/ USB: Tipo A x 1 (Leitor USB); Mini-B x1 (Visualização por USB) A/V: HDMI V1.3 x 1/ Componente 
sub 15 pin x 2/ (Compartilhado com conector Analógico RGB)/ S-Vídeo: Mini Din 4 pin x 1/ Vídeo Composto: RCA x 1/ Áudio: Estéreo 

Mini Jack x 1/ Áudio L/R: RCA x 2 ¿ Terminais de Saída- PC: D-sub 15 pin x 1/ Áudio: Variável Saída de Áudio : Estéreo Mini Jack x 1Alto falante 
2W ¿ Conexões: Conector de Série: RS232 9 pin x 1 ¿ Voltagem: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz ¿ Consumo de energia: 318W, Standby < 1

dBA (Normal/Econômico) ¿ Idiomas do Menu: Bulgaro/ Croata/ Checo/ Dinamarquês/ Holandês/ Inglês/ Finlandês/ Francês/ 
Alemão/ Grego/ Húngaro/ Italiano/ Indonésia/ Japonês/ Coreano/ Norueguês/ Polonês/ Português/ Romeno/ Russo/ Chinês Simplific

/ Sueco/ Turco/ Thailandês/ Chinês Tradicional (26 idiomas) ¿ Modalidade de Pre-ajuste: ¿ Modo Dinâmico ¿ Modo Apresentação ¿ 
Modo RGB ¿ Modo Cinema ¿ Modo Usuário 1 ¿ Modo Usuário 2 ¿ Funções: ¿ BrilhantColorTM ¿ Busca Rápida Automática ¿ Closed Capt
(Legenda) ¿ Correção da cor da parede ¿ Visualização por USB/ Leitor USB Wireless Display (Opcional) ¿ 3D Ready ¿ Esfriamento
Tela ¿ Template para o ensino ¿ 3D Color Manageme 1 ano de garantia. 

 

play) com detecção automática de resolução para 
o simultânea. Visualização por Wireless - mantenha os cabos e 

fios fora do seu caminho com o adaptador Wireless (acessório opcional). Com a visualização por Wireless, é possível oferecer uma grande tela para 
e centralizado da rede através da conectividade USB WLAN integrada. Sem Complicações - 

Desfrute de uma apresentação sem falhas com o leitor USB! A função USB Reader permite uma apresentação em 
É muito fácil, é necessário apenas plugar e dar o play Closed Captioning (Legenda): Com o MX660 você pode 

exibir legendas em conteúdo de vídeo sem a necessidade de um dispositivo externo de legenda. Esta função é perfeita para ambientes 
aulas de idioma, onde pode ser necessário uma transcrição do diálogo na tela. Lâmpada de Longa Duração: até 5.000 horas 

muito mais horas dos projetores que estão no mercado! 
Com essa quantidade de horas, sem dúvida, o número de troca de lâmpadas será bem menor e conseqüentemente reduzirá os gastos para o seu 
entretenimento. *A vida útil da lâmpada pode variar dependendo das condições ambientais e de uso. ¿ ¿ Sistema de Projeção DLP® tecnologia de 
Texas Instruments® ¿ Resolução Nativa : XGA (1024 x 768) ¿ Brilho: 3.200 ANSI lumens ¿ Contraste: 5.000:1 ¿ Correção do Trapézio: Manual 

hões de cores ¿ Lentes: F=2.56- 2.8, f=21 - 23.1 mm ¿ 
2.04 (53@2M) ¿ Lâmpada: 230W, 3500/5000 horas 

0) ¿ HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 
99 kHz ¿ Frequência Vertical: 23-120 Hz ¿ Terminais de 

B x1 (Visualização por USB) A/V: HDMI V1.3 x 1/ Componente 
Vídeo: Mini Din 4 pin x 1/ Vídeo Composto: RCA x 1/ Áudio: Estéreo 

sub 15 pin x 1/ Áudio: Variável Saída de Áudio : Estéreo Mini Jack x 1Alto falante 
2W ¿ Conexões: Conector de Série: RS232 9 pin x 1 ¿ Voltagem: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz ¿ Consumo de energia: 318W, Standby < 1W ¿ Nível de 

dBA (Normal/Econômico) ¿ Idiomas do Menu: Bulgaro/ Croata/ Checo/ Dinamarquês/ Holandês/ Inglês/ Finlandês/ Francês/ 
Alemão/ Grego/ Húngaro/ Italiano/ Indonésia/ Japonês/ Coreano/ Norueguês/ Polonês/ Português/ Romeno/ Russo/ Chinês Simplificado/ 

ajuste: ¿ Modo Dinâmico ¿ Modo Apresentação ¿ 
Modo RGB ¿ Modo Cinema ¿ Modo Usuário 1 ¿ Modo Usuário 2 ¿ Funções: ¿ BrilhantColorTM ¿ Busca Rápida Automática ¿ Closed Captioning 
(Legenda) ¿ Correção da cor da parede ¿ Visualização por USB/ Leitor USB Wireless Display (Opcional) ¿ 3D Ready ¿ Esfriamento Rápido ¿ Minha 
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ITEM 67 
EQUIPAMENTO Cadeira 
QUANTIDADE 08 
R$ UNITÁRIO 80,00 
R$ TOTAL 640,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Material de confecção / Acabamento: estofado

Regulagem de altura: fixa 
Rodízios: não possui 
Braços: não possui 

ITEM 68 
EQUIPAMENTO Computador portátil (notebook)
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 1.900,00 
R$ TOTAL 1.900,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz

Memória RAM: 4G 
Disco rígido: mínimo de 500 GB
Tamanho do notebook: LCD 14”
Teclado: padrão ABNT2 
Outros (especificar): possui 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Notebook Especificação Técnica Interface tipo Serial ATA que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada
USB 2.0. , 1 slot para cartão PCMCIA ou 1 slot para cartão Express Card. , 1 porta RJ
AC. 1 porta VGA externa, conectores para entrada e saída de áudio estéreo, alto
Processador com 2 núcleos 2.2 GHz, 3 MB Cache, 4 Thereads. MEMÓRIA RAM Memória RAM ti
instalado, compatível com o barramento da placa principal . UNIDADE DE DISCO RÍGIDO disco rígido interna, compatível com a co
capacidade mínima de 500 Gbytes, com interface tipo Serial ATA II. Veloc
S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA gravador de CD e DVD interna com 
velocidade mínima de 8x, software compatível com o siste
Reflexo. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Adaptador de Corrente Alternada de 65W e Bateria de Ion de Lítio de 6 Células. TECLADO Padrão A
no mínimo 82 teclas. Teclado deverá ser 
gabinete, com dois botões integrados e uma área para a função ¿scroll¿ (botão de rolagem). INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST 
ETHERNET/GIGABIT ETHERNET Placa de Re
Gigabit Ethernet, INTERFACE DE REDE WIRELESS Interface de comunicação wireless que implemente os padrões 802.11 a/g/n. Interf
comunicação Bluetooth 2.0. GAB
mantendo pressionado o botão, proteção para prevenir o desligamento acidental do computador. Display ou leds acoplados ao not
indicar e permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo, sensor de queda. Acompanhar maleta de couro sintético ou nylon, que 
atenda as especificações para transporte do notebook e seus respectivos acessórios, possuindo divisões adequadas para tal. We
mega pixel integrada no equipamento e Microfone Integrado no equipamento. Processador SOFTWARE WINDOWS 7 profissional. 1 ano 
garantia. 
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Material de confecção / Acabamento: estofado 
 

 

Computador portátil (notebook) 

CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz 

Disco rígido: mínimo de 500 GB 
Tamanho do notebook: LCD 14” 

Notebook Especificação Técnica Interface tipo Serial ATA que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada
USB 2.0. , 1 slot para cartão PCMCIA ou 1 slot para cartão Express Card. , 1 porta RJ-45 para a placa de rede. 1 conector DC
AC. 1 porta VGA externa, conectores para entrada e saída de áudio estéreo, alto-falante embutidos interno som ¿line
Processador com 2 núcleos 2.2 GHz, 3 MB Cache, 4 Thereads. MEMÓRIA RAM Memória RAM tipo DDR3-DIMM 1066 MHz com no mínimo 4 Gbyte 
instalado, compatível com o barramento da placa principal . UNIDADE DE DISCO RÍGIDO disco rígido interna, compatível com a co
capacidade mínima de 500 Gbytes, com interface tipo Serial ATA II. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm., tecnologia de pré

Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA gravador de CD e DVD interna com 
velocidade mínima de 8x, software compatível com o sistema operacional instalado. TELA Tela LCD de Alta Definição de 14 polegadas 
Reflexo. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Adaptador de Corrente Alternada de 65W e Bateria de Ion de Lítio de 6 Células. TECLADO Padrão A
no mínimo 82 teclas. Teclado deverá ser impermeável DISPOSITIVO APONTADOR Dispositivo Apontador Integrado tipo ¿touchpad¿, integrado no 
gabinete, com dois botões integrados e uma área para a função ¿scroll¿ (botão de rolagem). INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST 
ETHERNET/GIGABIT ETHERNET Placa de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, compatível com os padrões Ethernet, FastEthernet e 
Gigabit Ethernet, INTERFACE DE REDE WIRELESS Interface de comunicação wireless que implemente os padrões 802.11 a/g/n. Interf
comunicação Bluetooth 2.0. GABINETE Cor preferencial: Preto, ou Cinza, tons escuros. Botão liga/desliga e deve ser desligado por software 
mantendo pressionado o botão, proteção para prevenir o desligamento acidental do computador. Display ou leds acoplados ao not

rmitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo, sensor de queda. Acompanhar maleta de couro sintético ou nylon, que 
atenda as especificações para transporte do notebook e seus respectivos acessórios, possuindo divisões adequadas para tal. We
mega pixel integrada no equipamento e Microfone Integrado no equipamento. Processador SOFTWARE WINDOWS 7 profissional. 1 ano 

Notebook Especificação Técnica Interface tipo Serial ATA que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada, 4 (quatro) interfaces 
de. 1 conector DC-IN para adaptador 

falante embutidos interno som ¿line-out¿. PROCESSADOR. 
DIMM 1066 MHz com no mínimo 4 Gbyte 

instalado, compatível com o barramento da placa principal . UNIDADE DE DISCO RÍGIDO disco rígido interna, compatível com a controladora com 
idade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm., tecnologia de pré-falha 

Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA gravador de CD e DVD interna com 
ma operacional instalado. TELA Tela LCD de Alta Definição de 14 polegadas - Anti-

Reflexo. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Adaptador de Corrente Alternada de 65W e Bateria de Ion de Lítio de 6 Células. TECLADO Padrão ABNT-2 com 
impermeável DISPOSITIVO APONTADOR Dispositivo Apontador Integrado tipo ¿touchpad¿, integrado no 

gabinete, com dois botões integrados e uma área para a função ¿scroll¿ (botão de rolagem). INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST 
de, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, compatível com os padrões Ethernet, FastEthernet e 

Gigabit Ethernet, INTERFACE DE REDE WIRELESS Interface de comunicação wireless que implemente os padrões 802.11 a/g/n. Interface de 
INETE Cor preferencial: Preto, ou Cinza, tons escuros. Botão liga/desliga e deve ser desligado por software 

mantendo pressionado o botão, proteção para prevenir o desligamento acidental do computador. Display ou leds acoplados ao notebook para 
rmitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo, sensor de queda. Acompanhar maleta de couro sintético ou nylon, que 

atenda as especificações para transporte do notebook e seus respectivos acessórios, possuindo divisões adequadas para tal. Webcam de 1.3 
mega pixel integrada no equipamento e Microfone Integrado no equipamento. Processador SOFTWARE WINDOWS 7 profissional. 1 ano de 
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ITEM 69 
EQUIPAMENTO Veiculo tipo passeio para PSF (até 5 pessoas, zero km)
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 25.500,00 
R$ TOTAL 25.500,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Motorização: mínimo de 65 CV

Tipo de combustível: bicombustível
Tipo de direção: mecânica
Ar condicionado: não possui
Trio elétrico (trava, vidro, alarme): possui
Portas: 04 portas 

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 43 
VALOR TOTAL R$ 53.680,00 
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Veiculo tipo passeio para PSF (até 5 pessoas, zero km) 

Motorização: mínimo de 65 CV 
Tipo de combustível: bicombustível 
Tipo de direção: mecânica 
Ar condicionado: não possui 
Trio elétrico (trava, vidro, alarme): possui 
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PSF CENTRO “VALENTIN BORDIGNON”

ITEM 70 
EQUIPAMENTO Cadeira 
QUANTIDADE 03 
R$ UNITÁRIO 250,00 
R$ TOTAL 750,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Material de confecção / Acabamento: estofado

Regulagem de altura: mecânica
Rodízios: possui 
Braços: possui 

ITEM 71 
EQUIPAMENTO Computador desktop (básico)
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 1.800,00 
R$ TOTAL 3.600,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz

Mouse: tipo óptico (500 DPI) 
Teclado: padrão ABNT 2 
Disco rígido: 500 GB a 750 GB
Estabilizador: possui 
Outros (especificar): possui 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Computador Tipo PC, processador no mínimo 3.0 GHz, cache de no mínimo 3mb, 2 núcleos, barramento de 260 Mhz, memória 
DDR 3: 4 GB com freq. mínima de 1066, com possibilidade de expansão para até 16 GB, possuir no mínico 4slots, expansão: No 
mínimo 1 Slot livre após configuração completa, monitor LCD 18,5, resolução 1024x780 pixels, tempo de resposta 26ms, taxa de 
contraste 450:1, entradas vídeo analógica VGA, placa de vídeo com 256 mb RAM, permite compartilhar com a memória do 
sistema, teclado padrão ABNT2 português, 107 teclas contendo caractere virgula também no bloco numérico, conector MINI
USB do mesmo fabricante do CPU
capacidade para 500 GB, controladora de discos SATA para dois dispositivos, interfaces (01) uma paralela, 06 interfaces USB 2
(com 2 frontais), todas integradas na
(Balanced Technology Xtend) unidade DVD
saliência interna. Permite manuseio inter
utilização vertical ou horizontal, alem da documentação técnica necessária a instalação e operação das estações de trabalho t
desktop em português, possui drive correspon
perfeita configuração das mesmas. ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TENASAO DE ENTREADA BIVOLT, 300V A 115V 4 TOMADAS 
SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL. Garantia de 1 ano.
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PSF CENTRO “VALENTIN BORDIGNON” 
 
 

Material de confecção / Acabamento: estofado 
Regulagem de altura: mecânica 

 

ásico) 

CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz 
 

Disco rígido: 500 GB a 750 GB 

Computador Tipo PC, processador no mínimo 3.0 GHz, cache de no mínimo 3mb, 2 núcleos, barramento de 260 Mhz, memória 
4 GB com freq. mínima de 1066, com possibilidade de expansão para até 16 GB, possuir no mínico 4slots, expansão: No 

mínimo 1 Slot livre após configuração completa, monitor LCD 18,5, resolução 1024x780 pixels, tempo de resposta 26ms, taxa de 
, entradas vídeo analógica VGA, placa de vídeo com 256 mb RAM, permite compartilhar com a memória do 

sistema, teclado padrão ABNT2 português, 107 teclas contendo caractere virgula também no bloco numérico, conector MINI
USB do mesmo fabricante do CPU, mouse optic laser USB (400 dpi), com 2 botão SCROLL, disco rígido de 3,5 de diâmetro com 
capacidade para 500 GB, controladora de discos SATA para dois dispositivos, interfaces (01) uma paralela, 06 interfaces USB 2
(com 2 frontais), todas integradas na placa principal, equipamento compatível com energy starepa, placa mãe e fonte padrão BTX 
(Balanced Technology Xtend) unidade DVD-RW (leitor e gravador) placa de rede 10/100 MBPS PCI, conector RJ 
saliência interna. Permite manuseio interno sem ferramentas, sistema de travamento externo de abertura de gabinete, permite 
utilização vertical ou horizontal, alem da documentação técnica necessária a instalação e operação das estações de trabalho t
desktop em português, possui drive correspondente as interfaces instalações de trabalho tipo desktop, de forma a permitir a 
perfeita configuração das mesmas. ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TENASAO DE ENTREADA BIVOLT, 300V A 115V 4 TOMADAS 
SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL. Garantia de 1 ano.   

Computador Tipo PC, processador no mínimo 3.0 GHz, cache de no mínimo 3mb, 2 núcleos, barramento de 260 Mhz, memória 
4 GB com freq. mínima de 1066, com possibilidade de expansão para até 16 GB, possuir no mínico 4slots, expansão: No 

mínimo 1 Slot livre após configuração completa, monitor LCD 18,5, resolução 1024x780 pixels, tempo de resposta 26ms, taxa de 
, entradas vídeo analógica VGA, placa de vídeo com 256 mb RAM, permite compartilhar com a memória do 

sistema, teclado padrão ABNT2 português, 107 teclas contendo caractere virgula também no bloco numérico, conector MINI-DIN / 
, mouse optic laser USB (400 dpi), com 2 botão SCROLL, disco rígido de 3,5 de diâmetro com 

capacidade para 500 GB, controladora de discos SATA para dois dispositivos, interfaces (01) uma paralela, 06 interfaces USB 2,0 
placa principal, equipamento compatível com energy starepa, placa mãe e fonte padrão BTX 

RW (leitor e gravador) placa de rede 10/100 MBPS PCI, conector RJ - 45, gabinete sem 
no sem ferramentas, sistema de travamento externo de abertura de gabinete, permite 

utilização vertical ou horizontal, alem da documentação técnica necessária a instalação e operação das estações de trabalho tipo 
dente as interfaces instalações de trabalho tipo desktop, de forma a permitir a 

perfeita configuração das mesmas. ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TENASAO DE ENTREADA BIVOLT, 300V A 115V 4 TOMADAS 
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ITEM 72 
EQUIPAMENTO Mesa de escritório 
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 450,00 
R$ TOTAL 900,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Base: aço / ferro pintado 

Divisões: de 03 a 04 gavetas 
Número de portas: sem portas 
Suporte para CPU: possui 
Suporte para impressora: não possui 
Suporte para teclado: não possui 
Composição: simples 
Rodízios: não possui 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Largura 100cm / 120cm / 140cm / 160cm 

ITEM 73 
EQUIPAMENTO Arquivo 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 550,00 
R$ TOTAL 550,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Outros (especificar): não possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Arquivo com quatro gavetas e chave com pé em aço.

ITEM 74 
EQUIPAMENTO Longarina 
QUANTIDADE 05 
R$ UNITÁRIO 250,00 
R$ TOTAL 1.250,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Braços: não possui 

Assento / Encosto: estofado 
Número de assentos: 3 lugares

ITEM 75 
EQUIPAMENTO Ventilador de teto 
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 142,50 
R$ TOTAL 285,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Composição: 03 pás 

Lustre: não possui 
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Suporte para impressora: não possui 

Largura 100cm / 120cm / 140cm / 160cm – Profundidade: 75cm / 3 gavetas 
 

Outros (especificar): não possui 
Arquivo com quatro gavetas e chave com pé em aço. 

 

 
Número de assentos: 3 lugares 
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ITEM 76 
EQUIPAMENTO Cadeira de rodas 
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 350,00 
R$ TOTAL 700,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Cadeira de rodas de nylon, dobrável, suporta paciente até 80kg, rodas grande traseira com sobre aro, e pequenas 

dianteiras, apoio para os pés fixos, dobrável em X, aço com pintado.

ITEM 77 
EQUIPAMENTO Televisor 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 1.500,00 
R$ TOTAL 1.500,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Tipo: LCD 

Tamanho da tela: mínimo de 32”
Outros (especificar): não possui

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Características Controle remoto Sim Relógio na tela Sim Timer On Sim Timer Off Sim Estéreo Sim Função SAP Sim Leitor de cartã
Entrada HDMI 2 Tamanho da tela 32 Full HD Não Conversor para TV digital inte
formato cinema - VHF/UHF/CATV 
e Espanhol - Sistema de cor Trinorm
classificação por idade pré-determinadas entre 10, 12, 14, 16 ou 18 anos 
informações sobre os programas (este recurso depende da transmissão pela emissora) 
vídeos, músicas e textos através das entradas USBRecursos de Imagem: 
formatos de tela para 4:3, Panorâmico, Cinema, Legenda e Tela Cheia 
fundo - Temperatura de Cor - Luz de fundo Ativa: o controle de 
escurasRecursos de Áudio: - Estéreo/SAP 
Entradas áudio e vídeo (Entradas de Vídeo Composto) 
digital - Entrada para PC - Saída de áudio e vídeo 

ITEM 78 
EQUIPAMENTO Estetoscópio 
QUANTIDADE 03 
R$ UNITÁRIO 90,00 
R$ TOTAL 270,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Auscultador duplo em aço inoxidável, proporciona qualidade superior para os sons de alta e 

Hastes ajustáveis em aço inoxidável, com reforço interno para adequada tensão nos ouvidos ¿ Anel não
do paciente ¿ Tarja de identificação inclusa ¿ Livre de látex ¿ Garantia de 2 anos contra de
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Opcionais (descrever): possui 
Cadeira de rodas de nylon, dobrável, suporta paciente até 80kg, rodas grande traseira com sobre aro, e pequenas 
dianteiras, apoio para os pés fixos, dobrável em X, aço com pintado. 

 

Tamanho da tela: mínimo de 32” 
não possui 

Características Controle remoto Sim Relógio na tela Sim Timer On Sim Timer Off Sim Estéreo Sim Função SAP Sim Leitor de cartã
Entrada HDMI 2 Tamanho da tela 32 Full HD Não Conversor para TV digital integrado Sim Bluetooth não Características Gerais 

VHF/UHF/CATV - Receptor de canais para transmissões digitais (sintonizador digital SBTVD integrado)Recursos: 
Sistema de cor Trinorma - Closed Caption - Bloquear canais e Bloqueio por classificação indicativa, bloqueia os programas conforme 

determinadas entre 10, 12, 14, 16 ou 18 anos - Canais Favoritos - EPG - Guia de programação eletrônica: permite visuali
informações sobre os programas (este recurso depende da transmissão pela emissora) - Relógio, Timer On, Timer Off e Sleep Timer 
vídeos, músicas e textos através das entradas USBRecursos de Imagem: - Progressive Scan: imagem com dupla leitura 
formatos de tela para 4:3, Panorâmico, Cinema, Legenda e Tela Cheia - Modo preferencial de imagem: Esporte, Suave, Normal e Usuário 

Luz de fundo Ativa: o controle de Luz de Fundo Ativa configura o brilho na tela automaticamente durante cenas 
Estéreo/SAP - Modo preferencial de som: Música, Normal, Cinema, Esporte e Usuário - Som Surround 

as de Vídeo Composto) - Entrada S-Vídeo - Entradas Vídeo Componente HD - Entradas HDMI: entrada de áudio e vídeo 
Saída de áudio e vídeo - Saída de áudio digital - Entrada para fone de ouvido - entradas USB 1 ano de garantia.

 

Opcionais (descrever): possui 
Auscultador duplo em aço inoxidável, proporciona qualidade superior para os sons de alta e baixa freqüência (multi
Hastes ajustáveis em aço inoxidável, com reforço interno para adequada tensão nos ouvidos ¿ Anel não
do paciente ¿ Tarja de identificação inclusa ¿ Livre de látex ¿ Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.

Cadeira de rodas de nylon, dobrável, suporta paciente até 80kg, rodas grande traseira com sobre aro, e pequenas giratórias 

Características Controle remoto Sim Relógio na tela Sim Timer On Sim Timer Off Sim Estéreo Sim Função SAP Sim Leitor de cartão Não Entrada USB 2 
grado Sim Bluetooth não Características Gerais - Tela WideScreen 16:9 

Receptor de canais para transmissões digitais (sintonizador digital SBTVD integrado)Recursos: - OSD: Português, Inglês 
Bloquear canais e Bloqueio por classificação indicativa, bloqueia os programas conforme 

Guia de programação eletrônica: permite visualizar 
Relógio, Timer On, Timer Off e Sleep Timer - Media Player: fotos, 

upla leitura - Formato de Tela: ajuste de 
Modo preferencial de imagem: Esporte, Suave, Normal e Usuário - Ajuste da luz de 

Luz de Fundo Ativa configura o brilho na tela automaticamente durante cenas 
Som Surround - Auto Volume Conexões - 

Entradas HDMI: entrada de áudio e vídeo 
entradas USB 1 ano de garantia. 

baixa freqüência (multi-frequência) ¿ 
Hastes ajustáveis em aço inoxidável, com reforço interno para adequada tensão nos ouvidos ¿ Anel não-frio para maior conforto 

feitos de fabricação. 
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ITEM 79 
EQUIPAMENTO Esfigmomanômetro 
QUANTIDADE 03 
R$ UNITÁRIO 150,00 
R$ TOTAL 450,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA # Fonte de alimentação: Duas pilhas alcalinas tipo LR03 de 1,5V 

Faixa de medição: Pressão de 0
pulsações indicadas no visor Inflação. # Manual mediante bomba elétrica
Velocidade da deflação: A 140mm Hg. entre 2 e 5mm Hg./seg. # Detector de pressão: Sensor de pressão tipo capacitância 
eletrostática # Determinação do pulso: Sensor de pressão capacitivo # Vida útil das pilhas:
Braçadeira: Para pulso de 135 a 195mm de perímetro # Dimensões exteriores: Unidade de medição 
76x304mm # Peso:Aproximadamente 140gr.(incluindo as pilhas).

ITEM 80 
EQUIPAMENTO Armário 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 700,00 
R$ TOTAL 700,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Outros (especificar): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Armário de aço montável, possui 2 portas de abrir com reforços internos tipo Omega, puxador estampado na própria porta no sen

vertical, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras,com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis, 
com chave. Todo confeccionado em chapa de aço nº 24 (0,60mm) e nÂº 26 (0,45mm),tratado pelo processo anti
de zinco e pintura eletrostática a pó com capacidade: 20kg por prateleira medindo medindo 1,60x0,75x0,40

ITEM 81 
EQUIPAMENTO Autoclave de mesa (até 50 litros)
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 5.000,00 
R$ TOTAL 5.000,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Modo de operação: digital 

Câmara de esterilização construída em: aço inoxidável
Capacidade: mínimo de 40 litros
Outros (especificar): não possui

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Câmara em aço inox (maior 
programáveis 5 ciclos de secagem com porta fechada Reservatório de água p
Internas (cm) 30 diâm x 60 prof. Externas (cm) 46,5 alt. x 54 larg. x 70 prof. Potencia 1600 Watts 1 ano de garantia
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Opcionais (descrever): possui 
# Fonte de alimentação: Duas pilhas alcalinas tipo LR03 de 1,5V Visor: LCD cristal líquido # Método de medição: Oscilométrico # 
Faixa de medição: Pressão de 0-280mm Hg., pulsações de 40 a 200 por minuto Precisão: +/- 3mm. Hg. na pressão e +/
pulsações indicadas no visor Inflação. # Manual mediante bomba elétrica Deflação: Válvula automática de saída de ar # 
Velocidade da deflação: A 140mm Hg. entre 2 e 5mm Hg./seg. # Detector de pressão: Sensor de pressão tipo capacitância 
eletrostática # Determinação do pulso: Sensor de pressão capacitivo # Vida útil das pilhas: Aproximadamente 400 medições # 
Braçadeira: Para pulso de 135 a 195mm de perímetro # Dimensões exteriores: Unidade de medição 
76x304mm # Peso:Aproximadamente 140gr.(incluindo as pilhas). 

 

Outros (especificar): possui 
Armário de aço montável, possui 2 portas de abrir com reforços internos tipo Omega, puxador estampado na própria porta no sen

ossui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras,com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis, 
com chave. Todo confeccionado em chapa de aço nº 24 (0,60mm) e nÂº 26 (0,45mm),tratado pelo processo anti
de zinco e pintura eletrostática a pó com capacidade: 20kg por prateleira medindo medindo 1,60x0,75x0,40. 

 

Autoclave de mesa (até 50 litros) 

 
Câmara de esterilização construída em: aço inoxidável 
Capacidade: mínimo de 40 litros 
Outros (especificar): não possui 

aior durabilidade e segurança) Autoclave Digital Inox 42lts com Reservatóri
veis 5 ciclos de secagem com porta fechada Reservatório de água para 3 lts 3 Bandejas Dimen

Internas (cm) 30 diâm x 60 prof. Externas (cm) 46,5 alt. x 54 larg. x 70 prof. Potencia 1600 Watts 1 ano de garantia

Visor: LCD cristal líquido # Método de medição: Oscilométrico # 
3mm. Hg. na pressão e +/-5% das 

Deflação: Válvula automática de saída de ar # 
Velocidade da deflação: A 140mm Hg. entre 2 e 5mm Hg./seg. # Detector de pressão: Sensor de pressão tipo capacitância 

Aproximadamente 400 medições # 
Braçadeira: Para pulso de 135 a 195mm de perímetro # Dimensões exteriores: Unidade de medição - 76x76x38mm / Braçal - 

Armário de aço montável, possui 2 portas de abrir com reforços internos tipo Omega, puxador estampado na própria porta no sentido 
ossui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras,com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis, 

com chave. Todo confeccionado em chapa de aço nº 24 (0,60mm) e nÂº 26 (0,45mm),tratado pelo processo anti-corrosivo Ã base de fosfato 

Reservatório. Digital 8 ciclos 
3 lts 3 Bandejas Dimensões: 

Internas (cm) 30 diâm x 60 prof. Externas (cm) 46,5 alt. x 54 larg. x 70 prof. Potencia 1600 Watts 1 ano de garantia. 
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ITEM 82 
EQUIPAMENTO Computador portátil (notebook)
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 1.900,00 
R$ TOTAL 1.900,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz

Memória RAM: 4G 
Disco rígido: mínimo de 320 GB
Tamanho do notebook: LCD 14”
Teclado: padrão ABNT2 
Outros (especificar): possui

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Notebook Especificação Técnica Interface tipo Serial ATA que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica 
especificada, 4 (quatro) interfaces USB 2.0. , 1 slot para cartão PCMCIA ou 1 slot
RJ-45 para a placa de rede. 1 conector DC
saída de áudio estéreo, alto
2.2 GHz, 3 MB Cache, 4 Thereads. MEMÓRIA RAM Memória RAM tipo DDR3
Gbyte instalado, compatível com o barramento da placa principal . UNIDADE DE DISCO RÍGIDO disco rígido interna, 
compatível com a controladora com capacidade 
de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm., tecnologia de pré
Technology) incorporada. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA gravador de CD e DVD interna
software compatível com o sistema operacional instalado. TELA Tela LCD de Alta Definição de 14 polegadas 
Reflexo. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Adaptador de Corrente Alternada de 65W e Bateria de Ion de Lítio de 6 Células. 
TECLADO Padrão ABNT-2 com no mínimo 82 teclas. Teclado deverá ser impermeável DISPOSITIVO APONTADOR 
Dispositivo Apontador Integrado tipo ¿touchpad¿, integrado no gabinete, com dois botões integrados e uma área para 
a função ¿scroll¿ (botão de rolagem). INTERFAC
Placa de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, compatível com os padrões Ethernet, FastEthernet e 
Gigabit Ethernet, INTERFACE DE REDE WIRELESS Interface de comunicação wireless que implemente os padr
802.11 a/g/n. Interface de comunicação Bluetooth 2.0. GABINETE Cor preferencial: Preto, ou Cinza, tons escuros. 
Botão liga/desliga e deve ser desligado por software mantendo pressionado o botão, proteção para prevenir o 
desligamento acidental do comput
condições de funcionamento do mesmo, sensor de queda. Acompanhar maleta de couro sintético ou nylon, que 
atenda as especificações para transporte do notebook e seus respectivo
para tal. Webcam de 1.3 mega pixel integrada no equipamento e Microfone Integrado no equipamento. Processador 
SOFTWARE WINDOWS 7 profissional. 1 ano de garantia.
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Computador portátil (notebook) 

CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz 

Disco rígido: mínimo de 320 GB 
Tamanho do notebook: LCD 14” 

Outros (especificar): possui 
Especificação Técnica Interface tipo Serial ATA que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica 

especificada, 4 (quatro) interfaces USB 2.0. , 1 slot para cartão PCMCIA ou 1 slot para cartão Express Card. , 1 porta 
45 para a placa de rede. 1 conector DC-IN para adaptador AC. 1 porta VGA externa, conectores para entrada e 

saída de áudio estéreo, alto-falante embutidos interno som ¿line-out¿. PROCESSADOR. Processador com 2 núcleo
2.2 GHz, 3 MB Cache, 4 Thereads. MEMÓRIA RAM Memória RAM tipo DDR3-DIMM 1066 MHz com no mínimo 4 
Gbyte instalado, compatível com o barramento da placa principal . UNIDADE DE DISCO RÍGIDO disco rígido interna, 
compatível com a controladora com capacidade mínima de 500 Gbytes, com interface tipo Serial ATA II. Velocidade 
de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm., tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting 
Technology) incorporada. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA gravador de CD e DVD interna com velocidade mínima de 8x, 
software compatível com o sistema operacional instalado. TELA Tela LCD de Alta Definição de 14 polegadas 
Reflexo. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Adaptador de Corrente Alternada de 65W e Bateria de Ion de Lítio de 6 Células. 

2 com no mínimo 82 teclas. Teclado deverá ser impermeável DISPOSITIVO APONTADOR 
Dispositivo Apontador Integrado tipo ¿touchpad¿, integrado no gabinete, com dois botões integrados e uma área para 
a função ¿scroll¿ (botão de rolagem). INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET/GIGABIT ETHERNET 
Placa de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, compatível com os padrões Ethernet, FastEthernet e 
Gigabit Ethernet, INTERFACE DE REDE WIRELESS Interface de comunicação wireless que implemente os padr
802.11 a/g/n. Interface de comunicação Bluetooth 2.0. GABINETE Cor preferencial: Preto, ou Cinza, tons escuros. 
Botão liga/desliga e deve ser desligado por software mantendo pressionado o botão, proteção para prevenir o 
desligamento acidental do computador. Display ou leds acoplados ao notebook para indicar e permitir monitorar as 
condições de funcionamento do mesmo, sensor de queda. Acompanhar maleta de couro sintético ou nylon, que 
atenda as especificações para transporte do notebook e seus respectivos acessórios, possuindo divisões adequadas 
para tal. Webcam de 1.3 mega pixel integrada no equipamento e Microfone Integrado no equipamento. Processador 
SOFTWARE WINDOWS 7 profissional. 1 ano de garantia. 

 
 

Especificação Técnica Interface tipo Serial ATA que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica 
para cartão Express Card. , 1 porta 

IN para adaptador AC. 1 porta VGA externa, conectores para entrada e 
out¿. PROCESSADOR. Processador com 2 núcleos 

DIMM 1066 MHz com no mínimo 4 
Gbyte instalado, compatível com o barramento da placa principal . UNIDADE DE DISCO RÍGIDO disco rígido interna, 

mínima de 500 Gbytes, com interface tipo Serial ATA II. Velocidade 
Monitoring, Analysis and Reporting 

com velocidade mínima de 8x, 
software compatível com o sistema operacional instalado. TELA Tela LCD de Alta Definição de 14 polegadas - Anti-
Reflexo. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Adaptador de Corrente Alternada de 65W e Bateria de Ion de Lítio de 6 Células. 

2 com no mínimo 82 teclas. Teclado deverá ser impermeável DISPOSITIVO APONTADOR 
Dispositivo Apontador Integrado tipo ¿touchpad¿, integrado no gabinete, com dois botões integrados e uma área para 

E DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET/GIGABIT ETHERNET 
Placa de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, compatível com os padrões Ethernet, FastEthernet e 
Gigabit Ethernet, INTERFACE DE REDE WIRELESS Interface de comunicação wireless que implemente os padrões 
802.11 a/g/n. Interface de comunicação Bluetooth 2.0. GABINETE Cor preferencial: Preto, ou Cinza, tons escuros. 
Botão liga/desliga e deve ser desligado por software mantendo pressionado o botão, proteção para prevenir o 

ador. Display ou leds acoplados ao notebook para indicar e permitir monitorar as 
condições de funcionamento do mesmo, sensor de queda. Acompanhar maleta de couro sintético ou nylon, que 

s acessórios, possuindo divisões adequadas 
para tal. Webcam de 1.3 mega pixel integrada no equipamento e Microfone Integrado no equipamento. Processador 
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ITEM 83 
EQUIPAMENTO Projetor multimídia  
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 2.500,00 
R$ TOTAL 2.500,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Outros (especificar): não possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Especificações: ¿Visualização por USB 

resolução para apresentações de imagens e suporte a extensão para a exposição de multi
Visualização por Wireless -
Com a visualização por Wireless, é possível oferecer uma grande tela para todas as suas apresentações e realizar o 
controle centralizado da rede através da conectividade USB WLAN integrada. Sem Complicações 
computador - Desfrute de uma
em JPEG, com uma unidade flash USB! É muito fácil, é necessário apenas plugar e dar o play Closed Captioning (Legenda): 
Com o MX660 você pode exibir legendas em conteúd
Esta função é perfeita para ambientes educacionais, como aulas de idioma, onde pode ser necessário uma transcrição do 
diálogo na tela. Lâmpada de Longa Duração: até 5.000 horas Desfrute de 
econômico) de vida útil de lâmpada 
horas, sem dúvida, o número de troca de lâmpadas será bem menor e conseqüentemente reduzirá os gastos p
entretenimento. *A vida útil da lâmpada pode variar dependendo das condições ambientais e de uso. ¿ ¿ Sistema de 
Projeção DLP® tecnologia de Texas Instruments® ¿ Resolução Nativa : XGA (1024 x 768) ¿ Brilho: 3.200 ANSI lumens ¿ 
Contraste: 5.000:1 ¿ Correção do Trapézio: Manual Vertical ±40° ¿ Formato de Tela: 4:3 Native, 16:9 Selecionável ¿ Display 
de Cores: 1.07 bilhões de cores ¿ Lentes: F=2.56
300¿ ¿ Índice de Projeção: 1.86 
suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) ¿ HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ¿ 
Compatibilidade de Vídeo : NTSC, PAL, SECAM ¿ Frequência Horizonta
Terminais de Entrada - PC: Analógico RGB: D
USB) A/V: HDMI V1.3 x 1/ Componente Vídeo: D
Mini Din 4 pin x 1/ Vídeo Composto: RCA x 1/ Áudio: Estéreo Mini Jack x 1/ Áudio L/R: RCA x 2 ¿ Terminais de Saída
D-sub 15 pin x 1/ Áudio: Variável Saída de Áudio : Estéreo Mini Jack x 1Alto falante 2W ¿ Conexões: Conector de 
RS232 9 pin x 1 ¿ Voltagem: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz ¿ Consumo de energia: 318W, Standby < 1W ¿ Nível de ruído: 
32/27 dBA (Normal/Econômico) ¿ Idiomas do Menu: Bulgaro/ Croata/ Checo/ Dinamarquês/ Holandês/ Inglês/ 
Finlandês/ Francês/ Alemão/ Grego/ 
Português/ Romeno/ Russo/ Chinês Simplificado/ Espanhol/ Sueco/ Turco/ Thailandês/ Chinês Tradicional (26 idiomas) 
¿ Modalidade de Pre-ajuste: ¿ Modo Dinâmico ¿ Modo Apresentação ¿ Modo RG
Usuário 2 ¿ Funções: ¿ BrilhantColorTM ¿ Busca Rápida Automática ¿ Closed Captioning (Legenda) ¿ Correção da cor da 
parede ¿ Visualização por USB/ Leitor USB Wireless Display (Opcional) ¿ 3D Ready ¿ Esfriamento Rápid
Template para o ensino ¿ 3D Color Manageme 1 ano de garantia
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Outros (especificar): não possui 
Especificações: ¿Visualização por USB - oferece a comodidade de conexão USB (plug-e-play) com detecção automática de 
resolução para apresentações de imagens e suporte a extensão para a exposição de multi

- mantenha os cabos e fios fora do seu caminho com o adaptador Wireless (acessório opcional).
Com a visualização por Wireless, é possível oferecer uma grande tela para todas as suas apresentações e realizar o 
controle centralizado da rede através da conectividade USB WLAN integrada. Sem Complicações 

Desfrute de uma apresentação sem falhas com o leitor USB! A função USB Reader permite uma apresentação 
em JPEG, com uma unidade flash USB! É muito fácil, é necessário apenas plugar e dar o play Closed Captioning (Legenda): 
Com o MX660 você pode exibir legendas em conteúdo de vídeo sem a necessidade de um dispositivo externo de legenda. 
Esta função é perfeita para ambientes educacionais, como aulas de idioma, onde pode ser necessário uma transcrição do 
diálogo na tela. Lâmpada de Longa Duração: até 5.000 horas Desfrute de um rendimento de até 5.000 horas (modo 
econômico) de vida útil de lâmpada - muito mais horas dos projetores que estão no mercado! Com essa quantidade de 
horas, sem dúvida, o número de troca de lâmpadas será bem menor e conseqüentemente reduzirá os gastos p
entretenimento. *A vida útil da lâmpada pode variar dependendo das condições ambientais e de uso. ¿ ¿ Sistema de 
Projeção DLP® tecnologia de Texas Instruments® ¿ Resolução Nativa : XGA (1024 x 768) ¿ Brilho: 3.200 ANSI lumens ¿ 

¿ Correção do Trapézio: Manual Vertical ±40° ¿ Formato de Tela: 4:3 Native, 16:9 Selecionável ¿ Display 
de Cores: 1.07 bilhões de cores ¿ Lentes: F=2.56- 2.8, f=21 - 23.1 mm ¿ Zoom: Manual, 1.10: ¿ Tamanho da Imagem: 24¿ a 
300¿ ¿ Índice de Projeção: 1.86 - 2.04 (53@2M) ¿ Lâmpada: 230W, 3500/5000 horas (Normal/Econômico) ¿ Resolução 
suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) ¿ HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ¿ 
Compatibilidade de Vídeo : NTSC, PAL, SECAM ¿ Frequência Horizontal: 31-99 kHz ¿ Freqüência Vertical: 23

PC: Analógico RGB: D-sub 15 pin x 2/ USB: Tipo A x 1 (Leitor USB); Mini
USB) A/V: HDMI V1.3 x 1/ Componente Vídeo: D-sub 15 pin x 2/ (Compartilhado com conector A
Mini Din 4 pin x 1/ Vídeo Composto: RCA x 1/ Áudio: Estéreo Mini Jack x 1/ Áudio L/R: RCA x 2 ¿ Terminais de Saída

sub 15 pin x 1/ Áudio: Variável Saída de Áudio : Estéreo Mini Jack x 1Alto falante 2W ¿ Conexões: Conector de 
RS232 9 pin x 1 ¿ Voltagem: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz ¿ Consumo de energia: 318W, Standby < 1W ¿ Nível de ruído: 
32/27 dBA (Normal/Econômico) ¿ Idiomas do Menu: Bulgaro/ Croata/ Checo/ Dinamarquês/ Holandês/ Inglês/ 
Finlandês/ Francês/ Alemão/ Grego/ Húngaro/ Italiano/ Indonésia/ Japonês/ Coreano/ Norueguês/ Polonês/ 
Português/ Romeno/ Russo/ Chinês Simplificado/ Espanhol/ Sueco/ Turco/ Thailandês/ Chinês Tradicional (26 idiomas) 

ajuste: ¿ Modo Dinâmico ¿ Modo Apresentação ¿ Modo RGB ¿ Modo Cinema ¿ Modo Usuário 1 ¿ Modo 
Usuário 2 ¿ Funções: ¿ BrilhantColorTM ¿ Busca Rápida Automática ¿ Closed Captioning (Legenda) ¿ Correção da cor da 
parede ¿ Visualização por USB/ Leitor USB Wireless Display (Opcional) ¿ 3D Ready ¿ Esfriamento Rápid
Template para o ensino ¿ 3D Color Manageme 1 ano de garantia . 

) com detecção automática de 
resolução para apresentações de imagens e suporte a extensão para a exposição de multi-projeção simultânea. 

mantenha os cabos e fios fora do seu caminho com o adaptador Wireless (acessório opcional). 
Com a visualização por Wireless, é possível oferecer uma grande tela para todas as suas apresentações e realizar o 
controle centralizado da rede através da conectividade USB WLAN integrada. Sem Complicações - Apresentações sem 

apresentação sem falhas com o leitor USB! A função USB Reader permite uma apresentação 
em JPEG, com uma unidade flash USB! É muito fácil, é necessário apenas plugar e dar o play Closed Captioning (Legenda): 

o de vídeo sem a necessidade de um dispositivo externo de legenda. 
Esta função é perfeita para ambientes educacionais, como aulas de idioma, onde pode ser necessário uma transcrição do 

um rendimento de até 5.000 horas (modo 
muito mais horas dos projetores que estão no mercado! Com essa quantidade de 

horas, sem dúvida, o número de troca de lâmpadas será bem menor e conseqüentemente reduzirá os gastos para o seu 
entretenimento. *A vida útil da lâmpada pode variar dependendo das condições ambientais e de uso. ¿ ¿ Sistema de 
Projeção DLP® tecnologia de Texas Instruments® ¿ Resolução Nativa : XGA (1024 x 768) ¿ Brilho: 3.200 ANSI lumens ¿ 

¿ Correção do Trapézio: Manual Vertical ±40° ¿ Formato de Tela: 4:3 Native, 16:9 Selecionável ¿ Display 
23.1 mm ¿ Zoom: Manual, 1.10: ¿ Tamanho da Imagem: 24¿ a 

2.04 (53@2M) ¿ Lâmpada: 230W, 3500/5000 horas (Normal/Econômico) ¿ Resolução 
suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) ¿ HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ¿ 

99 kHz ¿ Freqüência Vertical: 23-120 Hz ¿ 
sub 15 pin x 2/ USB: Tipo A x 1 (Leitor USB); Mini-B x1 (Visualização por 

sub 15 pin x 2/ (Compartilhado com conector Analógico RGB)/ S-Vídeo: 
Mini Din 4 pin x 1/ Vídeo Composto: RCA x 1/ Áudio: Estéreo Mini Jack x 1/ Áudio L/R: RCA x 2 ¿ Terminais de Saída- PC: 

sub 15 pin x 1/ Áudio: Variável Saída de Áudio : Estéreo Mini Jack x 1Alto falante 2W ¿ Conexões: Conector de Série: 
RS232 9 pin x 1 ¿ Voltagem: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz ¿ Consumo de energia: 318W, Standby < 1W ¿ Nível de ruído: 
32/27 dBA (Normal/Econômico) ¿ Idiomas do Menu: Bulgaro/ Croata/ Checo/ Dinamarquês/ Holandês/ Inglês/ 

Húngaro/ Italiano/ Indonésia/ Japonês/ Coreano/ Norueguês/ Polonês/ 
Português/ Romeno/ Russo/ Chinês Simplificado/ Espanhol/ Sueco/ Turco/ Thailandês/ Chinês Tradicional (26 idiomas) 

B ¿ Modo Cinema ¿ Modo Usuário 1 ¿ Modo 
Usuário 2 ¿ Funções: ¿ BrilhantColorTM ¿ Busca Rápida Automática ¿ Closed Captioning (Legenda) ¿ Correção da cor da 
parede ¿ Visualização por USB/ Leitor USB Wireless Display (Opcional) ¿ 3D Ready ¿ Esfriamento Rápido ¿ Minha Tela ¿ 
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ITEM 84 
EQUIPAMENTO Cadeira 
QUANTIDADE 07 
R$ UNITÁRIO 80,00 
R$ TOTAL 560,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Material de confecção / Acabamento: estofado

Regulagem de altura: fixa 
Rodízios: não possui 
Braços: não possui 

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 35 
VALOR TOTAL R$ 20.915,00 
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Material de confecção / Acabamento: estofado 
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PSF NOVO HORIZONTE “NESTOR MARTINS DE CAMARGO”

ITEM 85 
EQUIPAMENTO Computador desktop (básico)
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 1.800,00 
R$ TOTAL 3.600,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz

Mouse: tipo óptico (500 DPI)
Teclado: padrão ABNT 2 
Disco rígido: 500 GB a 750 GB
Estabilizador: possui 
Outros (especificar): possui

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Computador Tipo PC, processador no mínimo 3.0 GHz, cache de no mínimo 3mb, 2 núcleos, barramento de 260 Mhz, memória 
DDR 3: 4 GB com freq. mínima de 1066, com possibilidade de expansão para até 16 GB, possuir no mínico 4slots, expansão: No 
mínimo 1 Slot livre após configuração completa, monitor LCD 18,5, resolução 1024x780 pixels, tempo de resposta 26ms, taxa de 
contraste 450:1, entradas vídeo analógica VGA, placa de vídeo com 256 mb RAM, permite compartilhar com a memória do 
sistema, teclado padrão ABNT2 p
USB do mesmo fabricante do CPU, mouse optic laser USB (400 dpi), com 2 botão SCROLL, disco rígido de 3,5 de diâmetro com 
capacidade para 500 GB, controladora de d
(com 2 frontais), todas integradas na placa principal, equipamento compatível com energy starepa, placa mãe e fonte padrão BT
(Balanced Technology Xtend) unidade DVD
saliência interna. Permite manuseio interno sem ferramentas, sistema de travamento externo de abertura de gabinete, permite 
utilização vertical ou horizontal, alem da docume
desktop em português, possui drive correspondente as interfaces instalações de trabalho tipo desktop, de forma a permitir a 
perfeita configuração das mesmas. ESTABILIZADOR DE V
SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL. Garantia de 1 ano.

ITEM 86 
EQUIPAMENTO Cadeira 
QUANTIDADE 03 
R$ UNITÁRIO 250,00 
R$ TOTAL 750,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Material de confecção / Acabamento: 

Regulagem de altura: mecânica
Rodízios: possui 
Braços: possui 
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PSF NOVO HORIZONTE “NESTOR MARTINS DE CAMARGO” 
 

ásico) 

CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz 
Mouse: tipo óptico (500 DPI) 

Disco rígido: 500 GB a 750 GB 

Outros (especificar): possui 
Computador Tipo PC, processador no mínimo 3.0 GHz, cache de no mínimo 3mb, 2 núcleos, barramento de 260 Mhz, memória 
DDR 3: 4 GB com freq. mínima de 1066, com possibilidade de expansão para até 16 GB, possuir no mínico 4slots, expansão: No 

vre após configuração completa, monitor LCD 18,5, resolução 1024x780 pixels, tempo de resposta 26ms, taxa de 
contraste 450:1, entradas vídeo analógica VGA, placa de vídeo com 256 mb RAM, permite compartilhar com a memória do 
sistema, teclado padrão ABNT2 português, 107 teclas contendo caractere virgula também no bloco numérico, conector MINI
USB do mesmo fabricante do CPU, mouse optic laser USB (400 dpi), com 2 botão SCROLL, disco rígido de 3,5 de diâmetro com 
capacidade para 500 GB, controladora de discos SATA para dois dispositivos, interfaces (01) uma paralela, 06 interfaces USB 2,0 
(com 2 frontais), todas integradas na placa principal, equipamento compatível com energy starepa, placa mãe e fonte padrão BT
(Balanced Technology Xtend) unidade DVD-RW (leitor e gravador) placa de rede 10/100 MBPS PCI, conector RJ 
saliência interna. Permite manuseio interno sem ferramentas, sistema de travamento externo de abertura de gabinete, permite 
utilização vertical ou horizontal, alem da documentação técnica necessária a instalação e operação das estações de trabalho tipo 
desktop em português, possui drive correspondente as interfaces instalações de trabalho tipo desktop, de forma a permitir a 
perfeita configuração das mesmas. ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TENASAO DE ENTREADA BIVOLT, 300V A 115V 4 TOMADAS 
SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL. Garantia de 1 ano.  

 

Material de confecção / Acabamento: estofado 
Regulagem de altura: mecânica 

Computador Tipo PC, processador no mínimo 3.0 GHz, cache de no mínimo 3mb, 2 núcleos, barramento de 260 Mhz, memória 
DDR 3: 4 GB com freq. mínima de 1066, com possibilidade de expansão para até 16 GB, possuir no mínico 4slots, expansão: No 

vre após configuração completa, monitor LCD 18,5, resolução 1024x780 pixels, tempo de resposta 26ms, taxa de 
contraste 450:1, entradas vídeo analógica VGA, placa de vídeo com 256 mb RAM, permite compartilhar com a memória do 

ortuguês, 107 teclas contendo caractere virgula também no bloco numérico, conector MINI-DIN / 
USB do mesmo fabricante do CPU, mouse optic laser USB (400 dpi), com 2 botão SCROLL, disco rígido de 3,5 de diâmetro com 

iscos SATA para dois dispositivos, interfaces (01) uma paralela, 06 interfaces USB 2,0 
(com 2 frontais), todas integradas na placa principal, equipamento compatível com energy starepa, placa mãe e fonte padrão BTX 

(leitor e gravador) placa de rede 10/100 MBPS PCI, conector RJ - 45, gabinete sem 
saliência interna. Permite manuseio interno sem ferramentas, sistema de travamento externo de abertura de gabinete, permite 

ntação técnica necessária a instalação e operação das estações de trabalho tipo 
desktop em português, possui drive correspondente as interfaces instalações de trabalho tipo desktop, de forma a permitir a 

OLTAGEM TENASAO DE ENTREADA BIVOLT, 300V A 115V 4 TOMADAS 
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ITEM 87 
EQUIPAMENTO Ventilador de teto 
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 142,50 
R$ TOTAL 285,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Composição: 03 pás 

Lustre: não possui 

ITEM 88 
EQUIPAMENTO Mesa de escritório 
QUANTIDADE 06 
R$ UNITÁRIO 450,00 
R$ TOTAL 2.700,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Base: aço / ferro pintado 

Divisões: de 03 a 04 gavetas 
Material de confecção / Acabamento: aço / ferro pintado
Número de portas: sem portas 
Suporte para CPU: não possui 
Suporte para impressora: não possui 
Suporte para teclado: não possui 
Composição: simples 
Rodízios: não possui 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Mesa em aço com 3 gavetas de 1,60 metros pé fixo.

ITEM 89 
EQUIPAMENTO Longarina 
QUANTIDADE 06 
R$ UNITÁRIO 250,00 
R$ TOTAL 1.500,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Braços: não possui 

Assento / Encosto: estofado 
Número de assentos: 3 lugares 

ITEM 90 
EQUIPAMENTO Arquivo 
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 550,00 
R$ TOTAL 1.100,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Outros (especificar); não possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Arquivo com 4 gavetas e chave em aço em pé
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Material de confecção / Acabamento: aço / ferro pintado 

Suporte para impressora: não possui 

Mesa em aço com 3 gavetas de 1,60 metros pé fixo.  
 

 

(especificar); não possui 
Arquivo com 4 gavetas e chave em aço em pé.  
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ITEM 91 
EQUIPAMENTO Cadeira de rodas 
QUANTIDADE 02 
R$ UNITÁRIO 350,00 
R$ TOTAL 700,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): não possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Cadeira de rodas de nylon, dobrável, suporta paciente até 80kg, rodas grande traseira com sobre aro, e pequenas giratórias 

dianteiras, apoio para os pés fixos, dobrável em X, aço com pintado.

ITEM 92 
EQUIPAMENTO Televisor 
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 1.500,00 
R$ TOTAL 1.500,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Tipo: LCD 

Tamanho da tela: mínimo de 36” 
Outros (especificar): possui 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Características Controle remoto Sim Relógio na tela Sim Timer On Sim Timer Off
Entrada HDMI 2 Tamanho da tela 32 Full HD Não Conversor para TV digital integrado Sim Bluetooth não Características Gerais 
formato cinema - VHF/UHF/CATV 
e Espanhol - Sistema de cor Trinorma 
classificação por idade pré-determinadas entre 10, 12, 14, 16 ou 18 anos 
informações sobre os programas (este recurso depende da transmissão pela emissora) 
vídeos, músicas e textos através das entradas USBRecursos de Imagem: 
formatos de tela para 4:3, Panorâmico, Cinema, Legenda e Tela Cheia 
fundo - Temperatura de Cor - Luz de fundo Ativa: o controle de Luz de Fundo Ativa configura o brilho na tela automaticamente durante cenas 
escurasRecursos de Áudio: - Estéreo/S
Entradas áudio e vídeo (Entradas de Vídeo Composto) 
digital - Entrada para PC - Saída de áudio e vídeo 

ITEM 93 
EQUIPAMENTO Estetoscópio 
QUANTIDADE 03 
R$ UNITÁRIO 90,00 
R$ TOTAL 270,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): não possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Auscultador duplo em aço inoxidável, proporciona qualidade superior para os sons de alta e baixa freqüência (multi

ajustáveis em aço inoxidável, com reforço interno para adequada tensão nos ouvidos ¿ Anel não
Tarja de identificação inclusa ¿ Livre de látex ¿ Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.
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Opcionais (descrever): não possui 
Cadeira de rodas de nylon, dobrável, suporta paciente até 80kg, rodas grande traseira com sobre aro, e pequenas giratórias 
dianteiras, apoio para os pés fixos, dobrável em X, aço com pintado. 

 

Características Controle remoto Sim Relógio na tela Sim Timer On Sim Timer Off Sim Estéreo Sim Função SAP Sim Leitor de cartão Não Entrada USB 2 
Entrada HDMI 2 Tamanho da tela 32 Full HD Não Conversor para TV digital integrado Sim Bluetooth não Características Gerais 

VHF/UHF/CATV - Receptor de canais para transmissões digitais (sintonizador digital SBTVD integrado)Recursos: 
Sistema de cor Trinorma - Closed Caption - Bloquear canais e Bloqueio por classificação indicativa, bloqueia os programas conforme 

determinadas entre 10, 12, 14, 16 ou 18 anos - Canais Favoritos - EPG - Guia de programação eletrônica: permite visualizar 
informações sobre os programas (este recurso depende da transmissão pela emissora) - Relógio, Timer On, Timer Off e Sleep Timer 
vídeos, músicas e textos através das entradas USBRecursos de Imagem: - Progressive Scan: imagem com dupla leitura 
formatos de tela para 4:3, Panorâmico, Cinema, Legenda e Tela Cheia - Modo preferencial de imagem: Esporte, Suave, Normal e Usuário 

Luz de fundo Ativa: o controle de Luz de Fundo Ativa configura o brilho na tela automaticamente durante cenas 
Estéreo/SAP - Modo preferencial de som: Música, Normal, Cinema, Esporte e Usuário - Som Surround 

Entradas áudio e vídeo (Entradas de Vídeo Composto) - Entrada S-Vídeo - Entradas Vídeo Componente HD - Entradas HDMI: entrada de áudio e vídeo 
Saída de áudio e vídeo - Saída de áudio digital - Entrada para fone de ouvido - entradas USB 1 ano de garantia

 

Opcionais (descrever): não possui 
Auscultador duplo em aço inoxidável, proporciona qualidade superior para os sons de alta e baixa freqüência (multi
ajustáveis em aço inoxidável, com reforço interno para adequada tensão nos ouvidos ¿ Anel não-frio para maior conforto do paciente ¿ 
Tarja de identificação inclusa ¿ Livre de látex ¿ Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação. 

Cadeira de rodas de nylon, dobrável, suporta paciente até 80kg, rodas grande traseira com sobre aro, e pequenas giratórias 

Sim Estéreo Sim Função SAP Sim Leitor de cartão Não Entrada USB 2 
Entrada HDMI 2 Tamanho da tela 32 Full HD Não Conversor para TV digital integrado Sim Bluetooth não Características Gerais - Tela WideScreen 16:9 

canais para transmissões digitais (sintonizador digital SBTVD integrado)Recursos: - OSD: Português, Inglês 
Bloquear canais e Bloqueio por classificação indicativa, bloqueia os programas conforme 

Guia de programação eletrônica: permite visualizar 
Off e Sleep Timer - Media Player: fotos, 

Progressive Scan: imagem com dupla leitura - Formato de Tela: ajuste de 
odo preferencial de imagem: Esporte, Suave, Normal e Usuário - Ajuste da luz de 

Luz de fundo Ativa: o controle de Luz de Fundo Ativa configura o brilho na tela automaticamente durante cenas 
Som Surround - Auto Volume Conexões - 

Entradas HDMI: entrada de áudio e vídeo 
entradas USB 1 ano de garantia  

Auscultador duplo em aço inoxidável, proporciona qualidade superior para os sons de alta e baixa freqüência (multi-frequência) ¿ Hastes 
frio para maior conforto do paciente ¿ 
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ITEM 94 
EQUIPAMENTO Esfigmomanômetro 
QUANTIDADE 03 
R$ UNITÁRIO 150,00 
R$ TOTAL 450,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Opcionais (descrever): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Aprovado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia para uso domiciliar.O aparelho de pressão 

na medição de sua pressão, possui insuflação e deflação de ar eficiente e automática, tela digital de tamanho grande para 
facilitar a leitura. Fonte de alimentação: Duas pilhas alcalinas tipo LR03 de 1,5V Visor: Visor L
medição: Oscilométrico Faixa de medição: Pressão de 0
pressão e +/-5% das pulsações indicadas no visor Inflação. Manual mediante bomba elétrica Deflação: Vál
saída de ar Velocidade da deflação: A 140mm Hg. entre 2 e 5 mm Hg./seg. Detector de pressão: Sensor de pressão tipo 
capacitância eletrostática Determinação do pulso: Sensor de pressão capacitivo Vida útil das pilhas: Aproximadamente 400 
medições Braçadeira: Para pulso de 135 a 195mm de perímetro Dimensões exteriores: Unidade de medição 
Braçal - 76x304mm Peso:Aproximadamente 140gr.(incluindo as pilhas) Informações adicionais: Recomendado para pessoas 
idosas por ser um monitor pequeno e de fácil manuseio. Recomendado para pessoas obesas pelo fato de não precisar usar 
manguito especial. Facilidade de uso, sem incômodo, sem ter que tirar a roupa. Ideal para pessoas que viajam e praticam 
esportes, já que o monitor é pequeno. 

ITEM 95 
EQUIPAMENTO Autoclave de mesa (até 50 litros)
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 5.000,00 
R$ TOTAL 5.000,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Modo de operação: digital 

Câmara de esterilização construída em: alumínio
Capacidade: mínimo de 40 litros
Outros (especificar): possui

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Câmara em aço inox (Maior Durabilidade e Segurança) Autoclave Digital Inox 42 lts c
programáveis 5 ciclos de secagem com porta fechada Reservatório de água p
Internas (cm) 30 diâm. x 60 prof. Externas (cm) 46,5 alt. x 54 larg. x 70 prof. Potencia 1600 Watts 1 ano de garantia.
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Opcionais (descrever): possui 
Aprovado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia para uso domiciliar.O aparelho de pressão digital de pulso é compacto e rápido 
na medição de sua pressão, possui insuflação e deflação de ar eficiente e automática, tela digital de tamanho grande para 
facilitar a leitura. Fonte de alimentação: Duas pilhas alcalinas tipo LR03 de 1,5V Visor: Visor LCD cristal líquido Método de 
medição: Oscilométrico Faixa de medição: Pressão de 0-280mm.Hg., pulsações de 40 a 200 por minuto Precisão: +/

5% das pulsações indicadas no visor Inflação. Manual mediante bomba elétrica Deflação: Vál
saída de ar Velocidade da deflação: A 140mm Hg. entre 2 e 5 mm Hg./seg. Detector de pressão: Sensor de pressão tipo 
capacitância eletrostática Determinação do pulso: Sensor de pressão capacitivo Vida útil das pilhas: Aproximadamente 400 
medições Braçadeira: Para pulso de 135 a 195mm de perímetro Dimensões exteriores: Unidade de medição 

76x304mm Peso:Aproximadamente 140gr.(incluindo as pilhas) Informações adicionais: Recomendado para pessoas 
r pequeno e de fácil manuseio. Recomendado para pessoas obesas pelo fato de não precisar usar 

manguito especial. Facilidade de uso, sem incômodo, sem ter que tirar a roupa. Ideal para pessoas que viajam e praticam 
esportes, já que o monitor é pequeno.   

 

Autoclave de mesa (até 50 litros) 

 
Câmara de esterilização construída em: alumínio 
Capacidade: mínimo de 40 litros 

(especificar): possui 
(Maior Durabilidade e Segurança) Autoclave Digital Inox 42 lts com Reservatório. Digital 8 ciclos 

programáveis 5 ciclos de secagem com porta fechada Reservatório de água para 3 lts 3 Bandejas Dimensões: 
Internas (cm) 30 diâm. x 60 prof. Externas (cm) 46,5 alt. x 54 larg. x 70 prof. Potencia 1600 Watts 1 ano de garantia.

 
 
 
 
 
 

digital de pulso é compacto e rápido 
na medição de sua pressão, possui insuflação e deflação de ar eficiente e automática, tela digital de tamanho grande para 

CD cristal líquido Método de 
280mm.Hg., pulsações de 40 a 200 por minuto Precisão: +/- 3mm. Hg. na 

5% das pulsações indicadas no visor Inflação. Manual mediante bomba elétrica Deflação: Válvula automática de 
saída de ar Velocidade da deflação: A 140mm Hg. entre 2 e 5 mm Hg./seg. Detector de pressão: Sensor de pressão tipo 
capacitância eletrostática Determinação do pulso: Sensor de pressão capacitivo Vida útil das pilhas: Aproximadamente 400 
medições Braçadeira: Para pulso de 135 a 195mm de perímetro Dimensões exteriores: Unidade de medição - 76x76x38mm / 

76x304mm Peso:Aproximadamente 140gr.(incluindo as pilhas) Informações adicionais: Recomendado para pessoas 
r pequeno e de fácil manuseio. Recomendado para pessoas obesas pelo fato de não precisar usar 

manguito especial. Facilidade de uso, sem incômodo, sem ter que tirar a roupa. Ideal para pessoas que viajam e praticam 

Reservatório. Digital 8 ciclos 
3 Bandejas Dimensões: 

Internas (cm) 30 diâm. x 60 prof. Externas (cm) 46,5 alt. x 54 larg. x 70 prof. Potencia 1600 Watts 1 ano de garantia. 
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ITEM 96 
EQUIPAMENTO Computador portátil (notebook)
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 1.900,00 
R$ TOTAL 1.900,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz

Memória RAM: 3G 
Disco rígido: mínimo de 500 GB 
Tamanho do notebook: LCD 14” 
Teclado: padrão ABNT2 
Outros (especificar): possui 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Notebook Especificação Técnica Interface tipo Serial ATA que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada
USB 2.0. , 1 slot para cartão PCMCIA ou 1 slot para cartão Express Card , 1 porta RJ
AC. 1 porta VGA externa, conectores para entrada e saída de áudio estéreo, alto
Processador com 2 núcleos 2.2 GHz, 3 MB Cache, 4 Thereads. MEMÓRIA RAM Memória RAM tip
instalado, compatível com o barramento da placa principal . UNIDADE DE DISCO RÍGIDO disco rígido interna, compatível com a co
capacidade mínima de 500 Gbytes, com interface tipo Serial ATA II. Veloci
S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA gravador de CD e DVD interna com 
velocidade mínima de 8x, software compatível com o sistem
Reflexo. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Adaptador de Corrente Alternada de 65W e Bateria de Ion de Lítio de 6 Células. TECLADO Padrão A
no mínimo 82 teclas. Teclado deverá ser i
gabinete, com dois botões integrados e uma área para a função ¿scroll¿ (botão de rolagem). INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST 
ETHERNET/GIGABIT ETHERNET Placa de Red
Gigabit Ethernet, INTERFACE DE REDE WIRELESS Interface de comunicação wireless que implemente os padrões 802.11 a/g/n. Interf
comunicação Bluetooth 2.0. GABI
mantendo pressionado o botão, proteção para prevenir o desligamento acidental do computador. Display ou leds acoplados ao not
indicar e permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo, sensor de queda. Acompanhar maleta de couro sintético ou nylon, que 
atenda as especificações para transporte do notebook e seus respectivos acessórios, possuindo divisões adequadas para tal. We
mega pixel integrada no equipamento e Microfone Integrado no equipamento. Processador SOFTWARE WINDOWS 7 profissional. 1 ano 
garantia.   

ITEM 97 
EQUIPAMENTO Cadeira 
QUANTIDADE 06 
R$ UNITÁRIO 80,00 
R$ TOTAL 480,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Material de confecção / Acabamento: estofado

Regulagem de altura: fixa 
Rodízios: não possui 
Braços: não possui 
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Computador portátil (notebook) 

CPU: freqüência de 2.4 GHz a 3.0 GHz 

 
 

Notebook Especificação Técnica Interface tipo Serial ATA que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada
USB 2.0. , 1 slot para cartão PCMCIA ou 1 slot para cartão Express Card , 1 porta RJ-45 para a placa de rede. 1 conector DC
AC. 1 porta VGA externa, conectores para entrada e saída de áudio estéreo, alto-falante embutidos interno som ¿line
Processador com 2 núcleos 2.2 GHz, 3 MB Cache, 4 Thereads. MEMÓRIA RAM Memória RAM tipo DDR3-DIMM 1066 MHz com no mínimo 4 Gbyte 
instalado, compatível com o barramento da placa principal . UNIDADE DE DISCO RÍGIDO disco rígido interna, compatível com a co
capacidade mínima de 500 Gbytes, com interface tipo Serial ATA II. Velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm., tecnologia de pré

Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA gravador de CD e DVD interna com 
velocidade mínima de 8x, software compatível com o sistema operacional instalado. TELA Tela LCD de Alta Definição de 14 polegadas 
Reflexo. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Adaptador de Corrente Alternada de 65W e Bateria de Ion de Lítio de 6 Células. TECLADO Padrão A
no mínimo 82 teclas. Teclado deverá ser impermeável DISPOSITIVO APONTADOR Dispositivo Apontador Integrado tipo ¿touchpad¿, integrado no 
gabinete, com dois botões integrados e uma área para a função ¿scroll¿ (botão de rolagem). INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST 
ETHERNET/GIGABIT ETHERNET Placa de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, compatível com os padrões Ethernet, FastEthernet e 
Gigabit Ethernet, INTERFACE DE REDE WIRELESS Interface de comunicação wireless que implemente os padrões 802.11 a/g/n. Interf
comunicação Bluetooth 2.0. GABINETE Cor preferencial: Preto, ou Cinza, tons escuros. Botão liga/desliga e deve ser desligado por software 
mantendo pressionado o botão, proteção para prevenir o desligamento acidental do computador. Display ou leds acoplados ao not

mitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo, sensor de queda. Acompanhar maleta de couro sintético ou nylon, que 
atenda as especificações para transporte do notebook e seus respectivos acessórios, possuindo divisões adequadas para tal. We
mega pixel integrada no equipamento e Microfone Integrado no equipamento. Processador SOFTWARE WINDOWS 7 profissional. 1 ano 

 
 

Material de confecção / Acabamento: estofado 
 

Notebook Especificação Técnica Interface tipo Serial ATA que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada, 4 (quatro) interfaces 
e. 1 conector DC-IN para adaptador 

falante embutidos interno som ¿line-out¿. PROCESSADOR. 
DIMM 1066 MHz com no mínimo 4 Gbyte 

instalado, compatível com o barramento da placa principal . UNIDADE DE DISCO RÍGIDO disco rígido interna, compatível com a controladora com 
dade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm., tecnologia de pré-falha 

Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA gravador de CD e DVD interna com 
a operacional instalado. TELA Tela LCD de Alta Definição de 14 polegadas - Anti-

Reflexo. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Adaptador de Corrente Alternada de 65W e Bateria de Ion de Lítio de 6 Células. TECLADO Padrão ABNT-2 com 
mpermeável DISPOSITIVO APONTADOR Dispositivo Apontador Integrado tipo ¿touchpad¿, integrado no 

gabinete, com dois botões integrados e uma área para a função ¿scroll¿ (botão de rolagem). INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST 
e, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, compatível com os padrões Ethernet, FastEthernet e 

Gigabit Ethernet, INTERFACE DE REDE WIRELESS Interface de comunicação wireless que implemente os padrões 802.11 a/g/n. Interface de 
NETE Cor preferencial: Preto, ou Cinza, tons escuros. Botão liga/desliga e deve ser desligado por software 

mantendo pressionado o botão, proteção para prevenir o desligamento acidental do computador. Display ou leds acoplados ao notebook para 
mitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo, sensor de queda. Acompanhar maleta de couro sintético ou nylon, que 

atenda as especificações para transporte do notebook e seus respectivos acessórios, possuindo divisões adequadas para tal. Webcam de 1.3 
mega pixel integrada no equipamento e Microfone Integrado no equipamento. Processador SOFTWARE WINDOWS 7 profissional. 1 ano de 
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ITEM 98 
EQUIPAMENTO Projetor multimídia  
QUANTIDADE 01 
R$ UNITÁRIO 2.500,00 
R$ TOTAL 2.500,00 
CARACTERISTICAS FÍSICAS Outros (especificar): possui
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Especificações: ¿Visualização por USB 

resolução para apresentações de imagens e suporte a extensão para a exposição de multi
Visualização por Wireless -
Com a visualização por Wireless, é possível oferecer uma grande tela para todas as suas apresentações e realizar o 
controle centralizado da rede através da conectividade USB WLAN integrada. Sem Complicações 
computador - Desfrute de uma apresentação sem falhas com o leitor USB! A função USB Reader permite uma apresentação 
em JPEG, com uma unidade flash USB! 
Com o MX660 você pode exibir legendas em conteúdo de vídeo sem a necessidade de um dispositivo externo de legenda. 
Esta função é perfeita para ambientes educacionais, como 
diálogo na tela. Lâmpada de Longa Duração: até 5.000 horas Desfrute de um rendimento de até 5.000 horas (modo 
econômico) de vida útil de lâmpada 
horas, sem dúvida, o número de troca de lâmpadas será bem menor e conseqüentemente reduzirá os gastos para o seu 
entretenimento. *A vida útil da lâmpada pode variar dependendo das condições ambientais e de uso. ¿ ¿ Sistema de 
Projeção DLP® tecnologia de Texas Instruments® ¿ Resolução Nativa : XGA (1024 x 768) ¿ Brilho: 3.200 ANSI lumens ¿ 
Contraste: 5.000:1 ¿ Correção do Trapézio: Manual Vertical ±40° ¿ Formato de Tela: 4:3 Native, 16:9 Selecionável ¿ Display 
de Cores: 1.07 bilhões de cores ¿ Lentes: F=2.56
300¿ ¿ Índice de Projeção: 1.86 
suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200
Compatibilidade de Vídeo : NTSC, PAL, SECAM ¿ Frequência Horizontal: 31
Terminais de Entrada - PC: Analógico RGB: D
USB) A/V: HDMI V1.3 x 1/ Componente Vídeo: D
Mini Din 4 pin x 1/ Vídeo Composto: RCA x 1/ Áudio: Estéreo Mini Jack x 1/ Áudio L/R: RCA x 2 ¿ Term
D-sub 15 pin x 1/ Áudio: Variável Saída de Áudio : Estéreo Mini Jack x 1Alto falante 2W ¿ Conexões: Conector de Série: 
RS232 9 pin x 1 ¿ Voltagem: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz ¿ Consumo de energia: 318W, Standby < 1W ¿ Nível de ruído: 
32/27 dBA (Normal/Econômico) ¿ Idiomas do Menu: Bulgaro/ Croata/ Checo/ Dinamarquês/ Holandês/ Inglês/ 
Finlandês/ Francês/ Alemão/ Grego/ Húngaro/ Italiano/ Indonésia/ Japonês/ Coreano/ Norueguês/ Polonês/ 
Português/ Romeno/ Russo/ Chinês Simplificado/ Espanhol/
¿ Modalidade de Pre-ajuste: ¿ Modo Dinâmico ¿ Modo Apresentação ¿ Modo RGB ¿ Modo Cinema ¿ Modo Usuário 1 ¿ Modo 
Usuário 2 ¿ Funções: ¿ BrilhantColorTM ¿ Busca Rápida Automática ¿ Closed Captioning
parede ¿ Visualização por USB/ Leitor USB Wireless Display (Opcional) ¿ 3D Ready ¿ Esfriamento Rápido ¿ Minha Tela ¿ 
Template para o ensino ¿ 3D Color Manageme 1 ano de garantia
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possui 
Especificações: ¿Visualização por USB - oferece a comodidade de conexão USB (plug-e-play) com detecção automática de 
resolução para apresentações de imagens e suporte a extensão para a exposição de multi

- mantenha os cabos e fios fora do seu caminho com o adaptador Wireless (acessório opcional). 
Com a visualização por Wireless, é possível oferecer uma grande tela para todas as suas apresentações e realizar o 

centralizado da rede através da conectividade USB WLAN integrada. Sem Complicações 
Desfrute de uma apresentação sem falhas com o leitor USB! A função USB Reader permite uma apresentação 

em JPEG, com uma unidade flash USB! É muito fácil, é necessário apenas plugar e dar o play Closed Captioning (Legenda): 
Com o MX660 você pode exibir legendas em conteúdo de vídeo sem a necessidade de um dispositivo externo de legenda. 
Esta função é perfeita para ambientes educacionais, como aulas de idioma, onde pode ser necessário uma transcrição do 
diálogo na tela. Lâmpada de Longa Duração: até 5.000 horas Desfrute de um rendimento de até 5.000 horas (modo 
econômico) de vida útil de lâmpada - muito mais horas dos projetores que estão no mercado! Com essa quantidade de 
horas, sem dúvida, o número de troca de lâmpadas será bem menor e conseqüentemente reduzirá os gastos para o seu 
entretenimento. *A vida útil da lâmpada pode variar dependendo das condições ambientais e de uso. ¿ ¿ Sistema de 
rojeção DLP® tecnologia de Texas Instruments® ¿ Resolução Nativa : XGA (1024 x 768) ¿ Brilho: 3.200 ANSI lumens ¿ 

Contraste: 5.000:1 ¿ Correção do Trapézio: Manual Vertical ±40° ¿ Formato de Tela: 4:3 Native, 16:9 Selecionável ¿ Display 
ões de cores ¿ Lentes: F=2.56- 2.8, f=21 - 23.1 mm ¿ Zoom: Manual, 1.10: ¿ Tamanho da Imagem: 24¿ a 

300¿ ¿ Índice de Projeção: 1.86 - 2.04 (53@2M) ¿ Lâmpada: 230W, 3500/5000 horas (Normal/Econômico) ¿ Resolução 
suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) ¿ HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ¿ 
Compatibilidade de Vídeo : NTSC, PAL, SECAM ¿ Frequência Horizontal: 31-99 kHz ¿ Frequência Vertical: 23

PC: Analógico RGB: D-sub 15 pin x 2/ USB: Tipo A x 1 (Leitor USB); Mini
USB) A/V: HDMI V1.3 x 1/ Componente Vídeo: D-sub 15 pin x 2/ (Compartilhado com conector Analógico RGB)/ S
Mini Din 4 pin x 1/ Vídeo Composto: RCA x 1/ Áudio: Estéreo Mini Jack x 1/ Áudio L/R: RCA x 2 ¿ Term

sub 15 pin x 1/ Áudio: Variável Saída de Áudio : Estéreo Mini Jack x 1Alto falante 2W ¿ Conexões: Conector de Série: 
RS232 9 pin x 1 ¿ Voltagem: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz ¿ Consumo de energia: 318W, Standby < 1W ¿ Nível de ruído: 

dBA (Normal/Econômico) ¿ Idiomas do Menu: Bulgaro/ Croata/ Checo/ Dinamarquês/ Holandês/ Inglês/ 
Finlandês/ Francês/ Alemão/ Grego/ Húngaro/ Italiano/ Indonésia/ Japonês/ Coreano/ Norueguês/ Polonês/ 
Português/ Romeno/ Russo/ Chinês Simplificado/ Espanhol/ Sueco/ Turco/ Thailandês/ Chinês Tradicional (26 idiomas) 

ajuste: ¿ Modo Dinâmico ¿ Modo Apresentação ¿ Modo RGB ¿ Modo Cinema ¿ Modo Usuário 1 ¿ Modo 
Usuário 2 ¿ Funções: ¿ BrilhantColorTM ¿ Busca Rápida Automática ¿ Closed Captioning (Legenda) ¿ Correção da cor da 
parede ¿ Visualização por USB/ Leitor USB Wireless Display (Opcional) ¿ 3D Ready ¿ Esfriamento Rápido ¿ Minha Tela ¿ 
Template para o ensino ¿ 3D Color Manageme 1 ano de garantia  

play) com detecção automática de 
resolução para apresentações de imagens e suporte a extensão para a exposição de multi-projeção simultânea. 

mantenha os cabos e fios fora do seu caminho com o adaptador Wireless (acessório opcional). 
Com a visualização por Wireless, é possível oferecer uma grande tela para todas as suas apresentações e realizar o 

centralizado da rede através da conectividade USB WLAN integrada. Sem Complicações - Apresentações sem 
Desfrute de uma apresentação sem falhas com o leitor USB! A função USB Reader permite uma apresentação 

É muito fácil, é necessário apenas plugar e dar o play Closed Captioning (Legenda): 
Com o MX660 você pode exibir legendas em conteúdo de vídeo sem a necessidade de um dispositivo externo de legenda. 

aulas de idioma, onde pode ser necessário uma transcrição do 
diálogo na tela. Lâmpada de Longa Duração: até 5.000 horas Desfrute de um rendimento de até 5.000 horas (modo 

cado! Com essa quantidade de 
horas, sem dúvida, o número de troca de lâmpadas será bem menor e conseqüentemente reduzirá os gastos para o seu 
entretenimento. *A vida útil da lâmpada pode variar dependendo das condições ambientais e de uso. ¿ ¿ Sistema de 
rojeção DLP® tecnologia de Texas Instruments® ¿ Resolução Nativa : XGA (1024 x 768) ¿ Brilho: 3.200 ANSI lumens ¿ 

Contraste: 5.000:1 ¿ Correção do Trapézio: Manual Vertical ±40° ¿ Formato de Tela: 4:3 Native, 16:9 Selecionável ¿ Display 
23.1 mm ¿ Zoom: Manual, 1.10: ¿ Tamanho da Imagem: 24¿ a 

2.04 (53@2M) ¿ Lâmpada: 230W, 3500/5000 horas (Normal/Econômico) ¿ Resolução 
) ¿ HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ¿ 

99 kHz ¿ Frequência Vertical: 23-120 Hz ¿ 
(Leitor USB); Mini-B x1 (Visualização por 

sub 15 pin x 2/ (Compartilhado com conector Analógico RGB)/ S-Vídeo: 
Mini Din 4 pin x 1/ Vídeo Composto: RCA x 1/ Áudio: Estéreo Mini Jack x 1/ Áudio L/R: RCA x 2 ¿ Terminais de Saída- PC: 

sub 15 pin x 1/ Áudio: Variável Saída de Áudio : Estéreo Mini Jack x 1Alto falante 2W ¿ Conexões: Conector de Série: 
RS232 9 pin x 1 ¿ Voltagem: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz ¿ Consumo de energia: 318W, Standby < 1W ¿ Nível de ruído: 

dBA (Normal/Econômico) ¿ Idiomas do Menu: Bulgaro/ Croata/ Checo/ Dinamarquês/ Holandês/ Inglês/ 
Finlandês/ Francês/ Alemão/ Grego/ Húngaro/ Italiano/ Indonésia/ Japonês/ Coreano/ Norueguês/ Polonês/ 

Sueco/ Turco/ Thailandês/ Chinês Tradicional (26 idiomas) 
ajuste: ¿ Modo Dinâmico ¿ Modo Apresentação ¿ Modo RGB ¿ Modo Cinema ¿ Modo Usuário 1 ¿ Modo 

(Legenda) ¿ Correção da cor da 
parede ¿ Visualização por USB/ Leitor USB Wireless Display (Opcional) ¿ 3D Ready ¿ Esfriamento Rápido ¿ Minha Tela ¿ 
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TOTAL DE EQUIPAMENTOS 39 
VALOR TOTAL R$ 22.735,00 
 
VALOR TOTAL R$ 0,00 (reais). 
 
Prazo de validade da proposta: ___________ (não inferior a 
 
Razão Social: _______________________________, endereço completo

____________________ Telefone: (___) ___________ - Fax: (___) ___________

 

Prazo de pagamento: ___________________________ (inciso VII do item 7.1

 

Praça de pagamento: Banco: ____________ Agência: _____________ Conta Corrente:___

 

Prazo de entrega do objeto: _____________________ (conforme o item 15.1./ou prazo menor).

 
Período de garantia do objeto: ______________ (sendo igual ou superior à 12 (doze) meses).

 

Nome do responsável pela assinatura contrato: _____________________________________

_____________________ - Nacionalidade: ___________,  Estado Civil: __

_______________, nº ____, Bairro ______________, Cidade ____

Local e data, _____ de _________ 201
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(não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta).

ndereço completo _______________________, CNPJ nº ____________________ e 

(___) ___________, endereço eletrônico: ___________________, 

(inciso VII do item 7.1. e 16.1.) 

: Banco: ____________ Agência: _____________ Conta Corrente:____________, município: ____________________

conforme o item 15.1./ou prazo menor). 

: ______________ (sendo igual ou superior à 12 (doze) meses). 

: _____________________________________ portador do RG nº ____________ 

Estado Civil: ______________, Cargo/Função: ________________________

Cidade ___________, Estado _____________ 

 
 

Local e data, _____ de _________ 2012. 
 
 
 

______________________ 
Assinatura 

de apresentação da proposta). 

e Inscrição Estadual nº 

unicípio: ____________________. 

RG nº ____________ e CPF nº 

Cargo/Função: ________________________, Endereço residencial: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 
PROCESSO 

 
Aos __ dias do mês de _____ do ano de 2

um lado a Prefeitura do Município 

aqui representada pelo Sr. ORLANDO CALEFFI JUNIOR
empresa ______________________________

___, Bairro ___________, na cidade 

na forma seu (Contrato Social) 

do CPF nº ___________________ 

___________________________, nº ___

__________, denominada CONTRATADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº ___
Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Saúde
Federal n° 8.666/93 atualizada, que

de 2002, aplicando-se subsidiariamente,no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 

8.666 atualizada, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e às seguintes 

cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

 

1.1. Constitui objeto deste instrumento contratual 
PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE, 
nº 01/12. 

 

– DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
2.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 

atualizada, são obrigações da
I Entregar com pontualidade o(s) objeto(s) ofertado(s);
II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da

Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para 
que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto 
da presente licitação; 

2.2  Além das obrigações resultantes da observância da Lei 
atualizada, são obrigações da
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ANEXO VIII 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/12 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 913/12 

Aos __ dias do mês de _____ do ano de 2012, nesta cidade de Conchal SP, compareceram de 

do Município de Conchal, doravante denominada CONTRATANTE
ORLANDO CALEFFI JUNIOR, Prefeito Municipal, e de

_______________________________, situada à ______________________________

na cidade de ___________________, Estado de ________, representada 

na forma seu (Contrato Social) –(Procuração) pelo Sr.(a) _____________________
 e RG nº ___________________, residente e domiciliado(a) 

_______, nº _____, Bairro _____, município de ______________, Estado de

CONTRATADA, para celebrar o presente instrumento

___/12, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 

para o Departamento de Saúde de acordo e conforme 

, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 

se subsidiariamente,no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 

normas regulamentares aplicáveis à espécie e às seguintes 

reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

instrumento contratual a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE, de acordo com o edital do Pregão Presencial 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 
obrigações da CONTRATADA: 

Entregar com pontualidade o(s) objeto(s) ofertado(s); 
Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para 

otadas as providências de regularização necessárias; 
Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 
obrigações da CONTRATANTE: 

CEP: 13835-000 
licitacao@conchal.sp.gov.br 
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compareceram de 

CONTRATANTE, 

, Prefeito Municipal, e de outro a 

______________________________, nº 

________, Estado de ________, representada 

______, portador(a) 

domiciliado(a) na 

_____, Estado de 

instrumento, resultado do 

 objetivando a 

de acordo e conforme a Lei 

ederal nº 10.520, de 17 de julho 

se subsidiariamente,no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 

normas regulamentares aplicáveis à espécie e às seguintes 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
de acordo com o edital do Pregão Presencial 

Federal nº 8.666/93 

Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para 

Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto 

Federal nº 8.666/93 
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I Notificar, formal e tempestivamente, a 
observadas no cumprimento deste 

II Notificar a CONTRATADA
e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

 

- FORMA DE FORNECIMENTO DE OBJETO
3.1. Os equipamentos objeto deste instrumento

Centro Médico de Conchal, 
Conchal SP, até 30 (trinta
instrumento. 

3.1.1. A CONTRATADA ficará obrigada a ofertar 
equipamentos objeto do presente instrumento

3.2. Independentemente da aceitação, a 
equipamento(s) obrigando
em desacordo com apresentado na proposta.

3.3. A CONTRATADA, sujeitar
PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega do(s) equipamento(s) prestando
esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive na 
entrega anexara Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo.

 

- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O valor do presente instrumento é de

estão descriminados em anexo.
4.2. No valor pactuado estão inclusos todos os 

resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 
outros. 

4.3. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado pelo
município após a liberação do Convenio firmado com o Ministério da Saúde, 
30 (trinta) dias, contados da data da entrega dos equipamentos, na forma de Ordem 
Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante
respectivas Notas Fiscai
acompanhamento do contrato. 

4.4. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela 
o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de
e das propostas de preços, bem como o da Nota de Empenho;

4.5. As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente, de acordo com a nota de 
empenho. 

4.6. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento
passará a fluir após a sua 

- DO PREÇO E DO REAJUSTE:
5.1. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem 

7.1. do edital, fixos e irreajustáveis.
 
 
 
 

ua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835
/ Fax: (19) 3866-8614 – e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste instrumento contratual. 

CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades
débitos de sua responsabilidade; 

Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

CLAUSULA TERCEIRA 
FORMA DE FORNECIMENTO DE OBJETO 

objeto deste instrumento deverão ser entregues 
Centro Médico de Conchal, sito na Rua Minas Gerais nº 279, Parque Industrial em 

trinta) dias a contar da data da assinatura do 

ficará obrigada a ofertar garantia de 12 (doze) meses para 
equipamentos objeto do presente instrumento. 
Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do(s)
equipamento(s) obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue 

desacordo com apresentado na proposta. 
, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da

PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega do(s) equipamento(s) prestando
esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive na 

a Fiscal, para o recebimento do mesmo. 

CLÁUSULA QUARTA 
DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O valor do presente instrumento é de R$ 0,00 (reais), onde os valores unitário
em anexo. 

No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 
operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 

O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado pelo
após a liberação do Convenio firmado com o Ministério da Saúde, 

, contados da data da entrega dos equipamentos, na forma de Ordem 
Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante apresentação das 
respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do responsável pelo
acompanhamento do contrato.  
A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com 
o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de

stas de preços, bem como o da Nota de Empenho; 
As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente, de acordo com a nota de 

Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

DO PREÇO E DO REAJUSTE: 
Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem 

do edital, fixos e irreajustáveis. 

CEP: 13835-000 
licitacao@conchal.sp.gov.br 
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sobre as irregularidades 

por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 

Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

 no CEMEC – 
Parque Industrial em 

dias a contar da data da assinatura do presente 

meses para os 

garantirá a qualidade do(s) 
se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue 

á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 
PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega do(s) equipamento(s) prestando 
esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive na 

onde os valores unitários 

tributos e, ou encargos sociais, 
operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 

O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado pelo 
após a liberação do Convenio firmado com o Ministério da Saúde, em até 

, contados da data da entrega dos equipamentos, na forma de Ordem 
apresentação das 

s/Faturas, com os devidos atestes do responsável pelo 

obrigatoriamente com 
o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação 

As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente, de acordo com a nota de 

Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento 

Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:licitacao@conchal.sp.gov.br
mailto:licitacao@conchal.sp.gov.br
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

-
6.1. O prazo do presente instrumento 

da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e 
nos termos da Lei Federal nº 

 

– RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
7.1. As despesas decorrentes do

Dotação Orçamentária do Elemento nº 
(1613), relativo ao exercício de 2012.

 

8.1. Nos termos do artigo 86 da Lei 
percentual de 0,5% (meio por
mora, por dia de atraso injustificado no
até o limite de 10% (dez por 

8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a 
penalidades nos termos do art

I advertência; 
II multa de 10% (dez por cento
III suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a

Administração por prazo não superior a 
IV declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em
por escrito e no prazo máximo de 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da

8.4. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhida
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05(cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 

8.5. As multas de que trata este capítulo, serão 
eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o 
desconto, recolhida pela
devidamente credenciada pelo município
contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado

 

- DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do ar
Federal nº 8.666/93 atualizada.

 

10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o 
publicação de resumo deste 
de grande circulação no m

ua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conchal SP – CEP: 13835
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CLÁUSULA SEXTA 
- DO PRAZO CONTRATUAL 

presente instrumento contratual será de até 90 (noventa) dias
, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e 

Federal nº 8.666/93 atualizada. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 

esas decorrentes do objeto do presente instrumento contratual onerará a 
Dotação Orçamentária do Elemento nº 44952/103010022.2.028/02.13.01. (1612) 

, relativo ao exercício de 2012. 

CLÁUSULA OITAVA 
- DAS PENALIDADES: 

86 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 

mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste 
10% (dez por cento) do valor empenhado. 

Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
qualquer das condições avençadas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes 

termos do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada

10% (dez por cento) do valor do presente instrumento contrat
suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, 

ção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 
As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 

corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05(cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, 

As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento 
devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o 

desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária 
devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a 
ontar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA NONA 
DA RESCISÃO CONTRATUAL 

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do ar

atualizada. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DA PUBLICAÇÃO 

Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a
publicação de resumo deste instrumento contrato na imprensa oficial ou em Jornal 

município. 

CEP: 13835-000 
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90 (noventa) dias, contados 
, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e 

instrumento contratual onerará a 
44952/103010022.2.028/02.13.01. (1612) 

, fica estipulado o 
sobre o valor inadimplido, a título de multa de 

fornecimento do objeto deste instrumento, 

Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
ficará sujeita às seguintes 

atualizada: 

contratual; 
suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

ção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
fatos reais e comprovados, desde que formuladas 

da data em que for oficiada a 

s pelas adjudicatárias em 
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 

prazo máximo de 05(cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, 

descontadas do pagamento 
devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o 

adjudicatária em conta corrente em agência bancária 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias a 

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do artigo 78 da Lei 

providenciará a 
ontrato na imprensa oficial ou em Jornal 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
- DOS ANEXOS AO CONTRATO

12.1 -. Fazem parte integrante deste 
Anexo I  Edital do Pregão Presencial nº 
Anexo II  Planilha Proposta;
Anexo III  Termo de Ciência e Notificação
 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13.1. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica eleito o Foro da Comarca 
de Moji Mirim – Vara Distrital de Conchal/SP, excluído qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, o presente Instrumento Convocatório será afixado em local de 
costume, tudo em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 

 

 
 
 
 
 
 
 
CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI 
        DIRETOR JURIDICO  
          OAB nº 214.483 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 
 
 
1 - _____________________________
         ANDRÉ LUIZ DE ABREU                                                          ALEX CORDEIRO
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DOS ANEXOS AO CONTRATO 

. Fazem parte integrante deste instrumento contratual: 
Edital do Pregão Presencial nº 01/12; 
Planilha Proposta; 
Termo de Ciência e Notificação. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA  
- DO FORO 

Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica eleito o Foro da Comarca 
Vara Distrital de Conchal/SP, excluído qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
rância, o presente Instrumento Convocatório será afixado em local de 

costume, tudo em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 atualizada

Conchal, ___ /___ / ___. 

                     ORLANDO CALEFFI JUNIOR     
                          PREFEITO MUNICIPAL

 
 
 
 

EMPRESA CONTRATADA 
CNPJ nº 

 

_____________________________                                  2 - _______________________                                                                                                      
ANDRÉ LUIZ DE ABREU                                                          ALEX CORDEIRO
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Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica eleito o Foro da Comarca 
Vara Distrital de Conchal/SP, excluído qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
rância, o presente Instrumento Convocatório será afixado em local de 

atualizada. 

ORLANDO CALEFFI JUNIOR      
PREFEITO MUNICIPAL 

_______________________                                                                                                      
ANDRÉ LUIZ DE ABREU                                                          ALEX CORDEIRO 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/12
PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 
 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE

 

RAZÃO SOCIAL: ________________

CNPJ n°: ____________________________________________
ENDEREÇO: _________________________________________
e-mail:________________________________________________

CIDADE: ____________________ - ESTADO: ______ 

PESSOA PARA CONTATO: _____________________________________________

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 
LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA. 

 

Local: ___________, ___ 

____________________________

 
Senhor Licitante,  
 

Visando comunicação futura entre a PREFEITURA 
CONCHAL e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do 
edital e remeter ao Departamento de L
 

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais 
comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 
 
 
 

/12 
ADMINISTRATIVO Nº 913/12  

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE

 

________________________________________________________________________ 

°: _____________________________________________. 
_________________________________________.  

:________________________________________________.  

ESTADO: ______ - FONE: (----) __________ FAX: (

______________________________________________________________.

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 
LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA.  

 

: ___________, ___ de ________ de 2012.  

 

 

 

____________________________ 
ASSINATURA 

Visando comunicação futura entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do 

ao Departamento de Licitação e Contratos, pelo tel./fax: (19) 3866

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais 
comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

CEP: 13835-000 
licitacao@conchal.sp.gov.br 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET  

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE. 

________________________________________________________ . 

) __________ FAX: (----)__________. 

_________________.  

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 

DO MUNICÍPIO DE 
e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do 

3866-8614. 

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais 
comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:licitacao@conchal.sp.gov.br
mailto:licitacao@conchal.sp.gov.br
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

