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PODER EXECUTIVO Ciri"7 SO Lid e CNPJ 11.528.843/0001-81 
de Jacundó SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Ofício nº 271/2022/GAB/SMSJ 
Jacundá-PA, 04 de março de 2022. 

À PMJ 
Comissão Permanente de Licitação 
Secretaria M. de Finanças — Setor Licitação 
Nesta, 

Senhor Presidente; 

. 
~4►~ts. P: s 

Vimos reiterar solicitação de abertura de Processo Licitatório, enviada a esta 

Comissão através do ofício nº 1037/2021GAB/SMSJ protocolado em 05/07/2021, que 

segue em anexo junto ao Termo de Referência. 

O teor do referido ofício reescrevemos, que em junho de 2021, fomos 

contemplados com recurso de Emenda Parlamentar no valor total de repasse R$ 

249.997,00 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais) através 

do legislador Cassio Andrade, sob Proposta nº 11528.843000/1200-09, para aquisição de 

equipamento/material permanente, com destinação dos objetos para a atenção básica 

com distribuição as unidades de PS e ESF's. 

Vimos solicitar abertura de Processo Licitatório para aquisição dos itens 

relacionados em espelho da referida proposta, conforme anexo, outorgada ao Fundo 

Municipal de Saúde. 

Na certeza de vossa atenção para que o processo seja aberto e concluso, 

agradecemos o empenho de V.Sª e equipe. 

Atenciosamente, 

lrait é nçalvé~Biz3Trias 
Secretária M. Saúde 

Portaria nº 004/2021-GP 
Jacundá-PA 

Secretaria Municipal de Saúde E-mail: saude.iacunda@hotmail.com Fone: 094 3345-2930 
End: Rua Alacid Nunes nº 883, Centro Administrativo - Jacundá-PA CEP: 68.590-000 
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TERMO  DE REFERENCIA

1. OBJETIVO 

1.1 Selecionar propostas para contratação de empresa especializada para 
aquisição dos equipamentos/materiais e suprimentos de informática, em execução 
do recurso do FNS, sendo a destinação dos objetos para uso da atenção básica com 
distribuição nas unidades de ESF's do município de Jacundá, conforme quantidades 
e especificações na planilha detalhada, atendendo as condições e exigências 
estabelecidas neste instrumento. 

PLANILHA DETALHADA 

Item Nome do Equipamento Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

01 

No-Break (Para Computador/Impressora) 27 UNIDADES 758,00 20.466,00 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência 
nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V 
(em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser 
definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de 
saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. 
Garantia de 12 meses. 

02 

Nome do Equipamento Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 29 UNIDADES 4.924,00 142.796,00 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop 
com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 
GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos 
idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade 
dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, 
conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que 
define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir 
sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador 
de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT 
DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, 
sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação 
de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 
botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 
10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). 
Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, 
teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e 
manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem 
uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Secretaria Municipal de Saúde E-mail: saude.jacunda@hotmail.com Fone: 094 3345-2930 
End: Rua Alacid Nunes nº 883, Centro Administrativo - Jacundá-PA CEP: 68.590-000 



sacretorno de ! 

5OUOê PODER EXECUTIVO 

d¢ .JaCUndá 
CNPJ 11.528.843/0001-81 iaREiEit tJRA n> 

IIM\ !. i fY IM. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

03 

Nome do Equipamento Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Tablet 63 UNIDADES 560,00 35.280,00 

Especificação Técnica 

Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou 
LED; 
Processador no mínimo, Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 32GB ou superior; 
Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; 
Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP ; 
Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado 

04 

Nome do Equipamento Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador Portátil - Notebook 4 UNIDADES 4.118,00 16.472,00 

Especificação Técnica 

í 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil 
(notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 
1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco 
ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM 
DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 
900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, 
nas mesmas posições do teclado padrão 
ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de 
rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 
802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de 
lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces 
USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá 
vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do 
equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. 
Garantia de 12 meses. 

05 

Nome do Equipamento Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Impressora Laser 6 UNIDADES 1.980,00 11.880,00 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão 
de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto 
PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo 
mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 
ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem 
uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. 

Secretaria Municipal de Saúde E-mail: saude.iacundajhotrnail.com Fone: 094 3345-2930 
End: Rua Alacid Nunes nº 883, Centro Administrativo - Jacundá-PA CEP: 68.590-000 
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06 

Nome do Equipamento Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Destilador de Água 1 UNIDADE 2.085,00 2.085,00 

Especificação Técnica 

CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS/HORA 
Produção aproximada: de 5 litros/hora; • Consumo aproximado: 50 litros/hora; 
• Produz água com pureza abaixo de 4 uS/cm, considerando entrada até 300 uS/cm; 
• Aquecimento através de resistência tubular de 4000 W blindada em aço inox; 
• Controle de nível; • Desligamento automático em caso de falta de água; 
• Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço 
inox AISI 304 e materiais inertes; • Cuba e tampa em aço inox AISI 304; 
• Coluna em aço AISI 304 polido com câmara interna em aço inox AISI 304; 
• Suporte para fixação na parede em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e 
acabamento em epóxi texturizado eletrostático; • Equipamento de fácil instalação; 
• Dimensão externa (LxPxA) de 430 x 280 x 750 mm; • Potência de 4.000 W; 
• Alimentação em rede de 110V, 50/60 Hz. 

07 

Nome do Equipamento Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Bebedouro/ Purificador Refrigerado 6 UNIDADES 684,00 4.104,00 

Especificação Técnica 

TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES em Plástico, capacidade do Reservatório de litros por hora: 
3,5 I/h, Forneça água gelada e natural; Potência 112 W; Termostato frontal Controle externo 
de temperatura com 7 níveis de temperatura: 5oC a 15oc; com 2 Torneiras embutidas para 
saída de água; Consumo 11,88 kWh/mês - com Bandeja de água removível, Maior altura para 
copos até 13 cm, Aceita galões de 10 ou 20 litros, Alças laterais, Alto desempenho: 3 
litros/hora de agua gelada; 
- Sistema Easy Open removível: abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza 
interna do produto. - Aprovado pelo INMETRO - Compressor HP 1/30 
Alimentação: frequência 60 hz -Corrente: 1,60/0,9 A - Eficiência Energética: 0,077 kWh/I 
Dimensões aproximada do Produto 31,1 x 99 x 32 cm, tendo Manual de Instruções e Garantia 
do Fornecedor 12 meses. 

08

Nome do Equipamento Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Esfigmomanômetro Adulto 04 UNIDADES 197,00 788,00 

Especificação Técnica 

TIPO ANALÓGICO /MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA em NYLON 
Tamanho: Adulto; Comprimento: 62cm; Largura: 14cm; Circunferência: 18 a 36 cm; 
-Braçadeira de nyion antialérgico e tratamento impermeável; com maior circunferência; de Alta 
precisão e sensibilidade, Fecho de contato: Duplo com 2 camadas de gancho, travamento no 
braço que não solte ao inflar; 
-Manguito e pera em pvc antialérgico e de alta durabilidade; sendo Bolsa com tubos interligados 
entre manômetro, válvula e pêra, confeccionada em pvc antialérgico, isento de látex; 
-Certificado pela ANVISA - Registro MS —Aferido e aprovado com selo INMETRO 
-Pêra: Confeccionada em pvc antialérgico, isento de látex de alta resistência, usada para inflar o 
manguito; 
-Válvula: Fabricada em latão cromado, usada para comandar a entrada e saída do ar; 
-Manômetro: Com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção, aferido pelo controle de 
qualidade com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO; 
Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação. 

Secretaria Municipal de Saúde E-mail: saude.iacunda  aftotmail.com Fone: 094 3345-2930 
End: Rua Alacid Nunes nº 883, Centro Administrativo -Jacundá-PA CEP: 68.590-000 
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09 

Nome do Equipamento Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Esfigmomanômetro Adulto Obeso 1 UNIDADE 347,00 347,00 

Especificação Técnica 

TIPO ANALÓGICO/Braçadeira em NYLON - Tamanho: Adulto; Largura: 14cm; com 

Circunferência de 35 até 51 cm -Braçadeira de nylon antialérgico e tratamento 
impermeável; com maior circunferência; de Alta precisão e sensibilidade, Fecho de contato: 

Duplo com 2 camadas de gancho, travamento no braço que não solte ao inflar; 

-Manguito e pera em PVC antialérgico e de alta durabilidade; sendo Bolsa com tubos 
interligados entre manômetro, válvula e pêra, confeccionada em PVC antialérgico, isento de 

látex; 
-Certificado pela AN VISA - Registro MS —Aferido e aprovado com selo INMETRO 

-Pêra: Confeccionada em PVC antialérgico, isento de látex de alta resistência, usada para inflar 
o manguito; 
-Válvula: Fabricada em latão cromado, usada para comandar a entrada e saída do ar; 
-Manômetro: Com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção, aferido pelo controle de 
qualidade com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO; 
Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação. 

10 

Nome do Equipamento Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

DEA - Desfibrilador Externo Automático 1 UNIDADE 9.143,00 9.143,00 

Especificação Técnica 

AUTONOMIA DA BATERIA/AUXÍLIO RCP/ACESSÓRIO(S)50 A 250 CHOQUES/ POSSUIR 1 PAR 
ELETRODOS - micropocessado, adaptável através de eletrodos adesivos descartáveis adulto e 
infantil. 
- tecnologia de onda bifásica em conformidade com o GUIDELINE AHA 2015, possibilidade de 
atualizações de futuros protocolos. 
- sistema automático de avaliação de ECG: que detecta complexos QRS e identifica arritmias 
malignas que necessitam de desfibrilação automática. 
-análise de impedância torácica, 
-idioma: português. 
-proteção: líquidos e partes sólidas - IP 56. 
- DISPLAY COLORIDO 
-botão de choque luminoso com alerta de disparo. 
-gabinete ABS à prova de fogo, isolado eletricamente. Alça para transporte integrada. 
- tempo de carga: até 05 segundos para 200 joules (Podendo ser alterado previamente). 
- bateria recarregável , 
- capacidade: até 10 horas de monitoramento ou até 250 choques. 
- modo de operação não contínuo: ciclo de operação: ON máx. 
- carga capacitor: 6 segundos off intervalo mm . Entre os disparos: 30 segundos. 
- entrada: 100v-240v. 
- gravação de dados (2gb) 
- possuir REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
- NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR, INMETRO 

dimensão: 295 x 225 x 155 mm 
peso: 2kg, com bateria. 

Secretaria Municipal de Saúde E-mail: saude.jacunda@hotmail.com Fone: 094 3345-2930 
End: Rua Alacid Nunes nº 883, Centro Administrativo - Jacundá-PA CEP: 68.590-000 
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11 

Nome do Equipamento Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Mesa Ginecológica 3 UNIDADES 1.091,00 3.273,00 

Especificação Técnica 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 
Estrutura: Confeccionada em tubo de aço carbono retangular 20 x 30 x 1,20mm, pés 
confeccionados em tubo de aço carbono redondo de 1.1/4 x 1,20mm Pintura eletrostática a pó, 
tratamento antiferruginoso e secagem em estufa, com ponteiras plásticas 
- Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado 
- Leito: Fixo, confeccionado em madeira estofada com espuma, revestido em courvin 
impermeável Dividido em 3 seções: Dorso, assento e pernas reguláveis por cremalheiras 
- Bandeja coletora - Suporte para lençol - Capacidade: 150kg 
Possuir registro na AN VISA. 

12 

Nome do Equipamento Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Dermatoscópio 1 UNIDADE 7.274,00 7.274,00 

Especificação Técnica 

ILUMINAÇÃO LED - Alta Resolução sistema de lentes acromáticas com ampliação ótico de 10X, 
corpo resistente em aço inox; 
iluminação polarizada e não polarizada; 24 LED"s com lentes e filtros de polarização 
Lente com 30mm de diâmetro; 
Bateria recarregável de Lithium; 
Entrada para carregador Micro USB; 
Régua escala de 10mm; 
Cabo de carregador Micro USB; 
cápsulas descartáveis para controle de contaminação. 
Possuir Registro Anvisa, 
Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação 

13 

Nome do Equipamento Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Detector Fetal portátil 1 UNIDADE 1.013,00 1.013,00 

Especificação Técnica 

TIPO PORTÁTIL - TECNOLOGIA DIGITAL com DISPLAY 
Detector Fetal Portátil Digital - detecta os batimentos cardíacos fetais com alta sensibilidade 
para ausculta coletiva. - Gabinete em ABS; 

- Botão liga ou desliga frontal, botão regulagem de volume lateral; 
- Desligamento automático após 1 minuto sem uso; 
- Som de excelência, sem ruídos ou interferências; 
- Altamente sensível na detecção de sinais; 
- Com transdutor desconectável, caso haja a necessidade de troca; 
- Não necessitar calibração do detector após a troca do transdutor com tecnologia 
micropocessada; 

Secretaria Municipal de Saúde E-mail: saude.jacunda@hotmail.com Fone: 094 3345-2930 
End: Rua Alacid Nunes nº 883, Centro Administrativo - Jacundá-PA CEP: 68.590-000 
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- Com 15 níveis de volume, que podem ser controlados, sendo a potência máxima 1000 mW; -
Interface com display LCD e luz de fundo, que mostram os batimentos do coração do feto, nível 
da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia; 
- Opção de alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm) 
- Ausculta de batimentos cardíacos cardíacos fetais e gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana 
de gestação; 
- Entre a 24ª e 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta de inserção baixa, o 
fluxo do cordão umbilical também possa ser ouvido período; 
- Saída para conexão de fone de ouvido ou gravador de som; 
- Display com contador numérico digital; 
- Alojamento para transdutor do aparelho; 
- Compartimento para a bateria; 
- CARREGADOR de pilhas e bateria utiliza rede elétrica bivolt (110v) ou (220 v) 
- bolsa para transporte. 
Monitor com 3 modos de funcionamento: Modo 1: Permite ao usuário visualizar os batimentos 
em tempo real após a detecção do quinto batimento. Modo 2: Calcula e mostra a média dos 
últimos dez batimentos cardíaco fetal. Modo 3: Permite através da interface, iniciar e parar 
manualmente a detecção dos batimentos cardíaco fetal. 
- Frequência de trabalho: 2MHz ± 10%; 
- Faixa de medida do FCF de 30 a 240 bpm; 
- carregador de pilhas bivolt , 
- Alimentação: Bateria de NI-MH 9V (recarregável) ; 
- Dimensões: (L. P.A.) 117 x 33 x 135 mm; - Peso : até 600g; 
- Potência ultrassõnica: < 5mW/cmZ; 
- Registro Anvisa - Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: ABNT NBR 
IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-
6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-
3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016. 
Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação e Assistência técnica permanente. 

2 - JUSTIFICATIVA: 

2.2 Zelando pela efetiva prestação dos serviços públicos, é imprescindível a 

contratação de empresa para a aquisição dos equipamentos/materiais e 

suprimentos de informática, em execução do recurso do FNS que destinou-nos 

financiamento através de emenda parlamentar sob Proposta n° 11528.843000/1200-

09, sendo a destinação dos objetos para uso da atenção básica com distribuição nas 

unidades ESF's do município de Jacundá. 

Tal aquisição possibilitará melhor atendimento aos usuários do Sistema 

Único de Saúde no município, suprirá a carência e valendo-nos da substituição dos 

equipamentos danificados, evitando uma descontinuidade dos serviços, sob pena de 

Secretaria Municipal de Saúde E-mail: saude.iacunda@hotmail.com Fone: 094 3345-2930 
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causar danos aos usuários do sistema que através da contratação viabilizará o 

regular andamento dos trabalhos. 

3 - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO: 

Sem prejuízo das responsabilidades a cargo da CONTRATADA perante a 
CONTRATANTE, o fornecimento dos itens licitados será fiscalizado por servidor 
designado pela Administração/SMSJ que fixará critérios visando à satisfação plena e 
correta das necessidades. 

4 - DO PAGAMENTO: 

I. 0 pagamento será efetuado no prazo máximo de 25 dias após o recebimento 
definitivo dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada 
pelo gestor do contrato; 

a. Os valores decorrentes do processo de aquisição somente serão faturados 
a partir da efetiva disponibilização e aceitação dos produtos para uso; 

b. 0 pagamento será efetuado através de nota de empenho, com descrição do 
objeto e quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos; 

c. As quantidades do iten 3 em planilha detalhada, Tablet excedentes quanto a 
quantidade descrita no espelho da emenda, serão custeados com recurso próprio. 

II. As notas fiscais deverão vir acompanhadas de comprovante de regularidade 
(certidão negativa) perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante e comprovante de regularidade perante a Seguridade Social (INSS), 
inclusive relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

5 - ACOMPANHAMENTOS DA EXECUÇÃO: 

0 acompanhamento da execução do contrato será feito por servidor devidamente 
designado pela Administração, onde o mesmo atestará na nota fiscal a satisfatória 
entrega do material. 

I. A empresa estará sendo constantemente avaliada quanto à qualidade dos 
equipamentos empregados. 

b - DEVERES E DISCIPLINA EXIGIDOS DA EMPRESA VENCEDORA: 

Secretaria Municipal de Saúde E-mail: saude.lacunda@hotmail.com Fone: 094 3345-2930 
End: Rua Alacid Nunes nº 883, Centro Administrativo - Jacundá-PA CEP: 68.590-000 
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I) Entregar os bens constantes na planilha detalhada, nos exatos termos deste 
contrato; 

II) Também serão de responsabilidade do Contratado os encargos trabalhistas, 
fiscais e previdenciários decorrentes do contrato em questão; 

III.) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
Contratante; 

IV.) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

7 - DEVERES DO CONTRATANTE: 

I) Efetuar o pagamento na forma e prazo previsto no instrumento contratual; 

II) Acompanhar e fiscalizar por um representante da Administração, 
especialmente, a entrega do objeto desta licitação, podendo, no entanto, inspecionar 
a qualidade dos equipamentos e requerer a suspensão no caso de imprestabilidade 
dos objetos licitados, bem como o prazo de entrega dos produtos; 

III) Descontar dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado 
pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos 
legais; 

IV) A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhista, 
fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por 
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

V) Poderá o CONTRATANTE sustar o pagamento, nos seguintes casos: 

VI) Descumprimento das obrigações do CONTRATADO para com a 
CONTRATANTE; 

VII.) Recusar o fornecimento dos bens licitados ao CONTRATANTE por quaisquer 
motivos; 

VIII.) Erros, omissões ou vícios na Nota Fiscal. 

8 - DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 

Secretaria Municipal de Saúde E-mail: saude.¡acunda@hotmail.com Fone: 094 3345-2930 
End: Rua Alacid Nunes n2 883, Centro Administrativo -Jacundá-PA CEP: 68.590-000 
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Como condição para a emissão da Nota de Empenho e assinatura do contrato, a 
licitante vencedora deverá atender a todas as condições de habilitação exigidas na 
licitação, inclusive a microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha se 
utilizado da prerrogativa indicada na Lei 123/2006. 

I. O licitante deverá manter, durante o prazo de vigência da contratação, 
todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

II. A empresa vencedora será convocada a comparecer para assinatura do 
contrato, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de decair o direito à 
contratação. 

III. A critério do Contratante o contrato/nota de empenho poderá ser 
encaminhado à empresa vencedora através de serviço postal, correio eletrônico, ou 
outro meio disponível, devendo a empresa vencedora atestar seu recebimento e 
devolvê-lo assinado em 02 (dois) dias úteis. 

IV. Na hipótese do não cumprimento do prazo indicado ou de haver recusa da 
empresa vencedora em retirar/receber a Nota de Empenho ou, ainda, em devolver o 
contrato assinado, fica facultado à Administração proceder à adjudicação do objeto 
da contratação às demais licitantes, observada a ordem de classificação, sem 
prejuízo das penalidades aplicáveis à empresa vencedora. 

09 - RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITACÃO DO OBJETO: 

I. O recebimento ocorrerá em duas etapas: 

a) Recebimento provisório: o serviço será recebido provisoriamente no 
momento da entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com 
as especificações constantes do edital e da proposta, ficando, nesta ocasião, 
suspensa a fluência do prazo de entrega inicialmente fixado. 

b) Recebimento definitivo: no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento 
provisório, a fiscalização do contrato avaliará as características do material 
empregado e qualidade dos serviços que, estando em conformidade com as 
especificações exigidas, será recebido definitivamente. 

II. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o serviço 
poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado 
o recebimento provisório, e fazendo-se disso imediata comunicação escrita ao 
Contratado; 

III. Se após os serviços prestados, constatar-se que o mesmo foi efetuado em 
desacordo com o pactuado, a fiscalização notificará por escrito a contratada para 
substituir, às suas expensas, o material recusado e adequar os serviços, em até 02 
(dois) dias úteis. 

V. Se a contratada não substituir o material entregue em desconformidade 
com as condições editalícias, o fiscal do contrato fará relatório circunstanciado à 

Secretaria Municipal de Saúde E-mail: saude.íacunda(àhotmail.com Fone: 094 3345-2930 
End: Rua Alacid Nunes nº 883, Centro Administrativo - Jacundá-PA CEP: 68.590-000 
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unidade competente com vistas à glosa da nota fiscal e a enviará para pagamento, 
informando, ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face à eventual 
aplicação de multa. 

VI. A contratada fará constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos 
valores totais em conformidade com o constante da correspondente nota de 
empenho, atentando-se para as inexatidões que poderão decorrer de eventuais 
arredondamentos. 

10- CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO: 

I. Os produtos deverão atender as especificações constantes no edital. 
II. Antes da homologação a área técnica da prefeitura se reserva ao direito de 

solicitar amostras dos materiais a serem empregados, a fim de garantir a qualidade 
dos serviços. 

III. O prazo para apresentação das amostras será de 02 (dois) dias após a 
comunicação formal pela prefeitura; 

IV. A área técnica comunicará ao pregoeiro se a amostra foi aprovada ou não, 
caso não seja aprovada, será convocada a segunda colocada e assim 
sucessivamente. 

V. A empresa deverá retirar a referida amostra no prazo de 02 (dois) dias após 
a divulgação do resultado. 

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

11.1 Todas as comunicações (autorização de fornecimento, inadimplência, atraso, 
substituição de itens, aplicação de penalidades, etc.) poderão ser efetuadas também 
por e-mail apresentados na proposta comercial ou posteriormente, considerando 
válidas todas as notificações realizadas por este meio. 

11.2 JUSTIFICATIVA PARA DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-
OPERACIONAL 

Sabendo que o objeto licitado possui natureza especial, cujo fornecimento exige 
adequação logística por parte do licitante, bem como questões de aspecto 
regulatório, é essencial que o mesmo comprove que é capaz de cumprir com a 
entrega do quantitativo colocado neste edital. 

Jacundá-PA, 04 de março de 2022. 

Irail de `ó~çã rãs 
Secretária M. Saúde 

Portaria nº 004/2021-GP 
Jacundá-PA 

Secretaria Municipal de Saúde E-mail: saude.iacunda@hotmail.com Fone: 094 3345-2930 
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Juntos resgatando nosso h)stó,io 

Ofício 1037/2021 Compras/GAB/ SMSJ 
Jacundá-PA, 02 de junho de 2021. 

À Comissão Permanente de Licitação 
Secretaria M. de Finanças — PMJ 

r 
y, 
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Nesta, 
. ~ .,~ ~___._~ 

Senhor Presidente; 

Em junho de 2021, fomos contemplados com recurso de Emenda Parlamentar no 

valor de R$ 249.997,00 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e sete 

reais), através do legislador Cássio Andrade, sob Nº da Proposta 11528.843000/1200-09, 

para aquisição de equipamento/material permanente, com destinação dos objetos para 

Atenção Básica abrangendo Posto de Saúde e Equipes de Saúde da família. 

Vimos solicitar abertura de Processo Licitatório para aquisição dos itens 

relacionados em espelho da referida proposta, conforme anexo, outorgada ao Fundo 

Municipal de Saúde. 

Na certeza de vossa atenção para que o processo seja aberto e concluso, 

agradecemos o empenho de V.Sª e equipe. 

Atenciosamente, 
Ir ias 

Secretária M. Saúde 
Portaria nº 004/2021-GP 

Jacundá-PA 

Secretaria Municipal de Saúde E-mail: saudei'+cunda@hotmaiLcom Fone: 094 3345-2930 
End: Rua Alacid Nunes nº 883, Centro Administrativo - Jacundá-PA CEP: 68.590-000 



MINISTERIO 
DA SAÚDE 

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE 
N°. DA PROPOSTA: 11528.843000/ 1200-09 

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE 

CNP] 
11.528.843/0001-81 

NOME DO FUNDO DE SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

Endereço Completo 
JATOBAL 
PALMARES 

EA 
MUNICIPAL 

Tipo 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

CEP 
68.590-000 

UF 
PA 

Município 
JACUNDA 

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA 

Recurso de Emenda Parlamentar 
ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
39330003 - R$ 249.997,00 - CASSIO ANDRADE 

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S) 

Nome: PSF ALTO PARAISO 

Tipo Unidade: POSTO DE SAUDE 

CNPJ: CNES: 2616564 

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO - ALTO PARAISO, CEP:68590000 

Nome: PSF ALTO PARAISO II 

Tipo Unidade: POSTO DE SAÚDE 

CNPJ: CNES: 7079397 

Endereço: RUA BRASILIA - ALTO PARAISO II, CEP:68590000 

Nome: PSF BELA VISTA 

Tipo Unidade: POSTO DE SAÚDE 

CNPJ: CNES: 7529082 

Endereço: RUA RUI BARBOSA - BELA VISTA, CEP:68590000 

Nome: PSF BOA ESPERANCA 

Tipo Unidade: POSTO DE SAUDE 

CNPJ: CNES: 3184234 

Endereço: RUA MARANHAO - BOA ESPERANCA, CEP:68590000 

Nome: PSF CIDADE NOVA 

Tipo Unidade: POSTO DE SAUDE 

CNPJ: CNES: 3120961 

Endereço: RUA ELZA MIRANDA - CIDADE NOVA, CEP: 68590000 

Nome: PSF DANIEL DE SOUZA VAZ 

Tipo Unidade: POSTO DE SAUDE 

CNPJ: CNES: 7079389 

Endereço: RUA GETULIO CARGAS - SANTA RITA, CEP:68590000 

Nome: PSF DILSON ALMEIDA 

Tipo Unidade: POSTO DE SAUDE 

CNPJ: CNES: 3710246 

Endereço: RUA ALACID NUNES - CENTRO, CEP:68590000 

Nome: PSF INDUSTRIAL 

Tipo Unidade: POSTO DE SAUDE 

CNPJ: CNES: 3111806 
Endereço: RUA PARALAMINAS - INDUSTRIAL, CEP:68590000 
Nome: PSF VALDETE A DE ALMEIDA 

Tipo Unidade: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 
CNPJ: CNES: 6822037 
Endereço: RUA TEOTONIO VILELLA - CENTRO, CEP:68590000 
Nome: PSF VILA RASTEIRO 

Tipo Unidade: POSTO DE SAUDE 

CNPJ: CNES: 2616572 
Endereço: RUA AYRTON SENNA - VILA RASTEIRO, CEP:68590000 

OBJETO DA PROPOSTA 



IAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

UNIDADE ASSISTIDA: PSF ALTO PARAISO CNES: 2616564 

INFORMATIZA A UNIDADE ASSISTIDA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE, ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E OU MATERIAL 
PERMANENTE. 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

UNIDADE ASSISTIDA: PSF ALTO PARAISO II CNES: 7079397 

INFORMATIZA A UNIDADE ASSISTIDA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE. 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

UNIDADE ASSISTIDA: PSF BELA VISTA CNES: 7529082 

INFORMATIZA A UNIDADE ASSISTIDA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE, ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E OU MATERIAL 
PERMANENTE. 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

UNIDADE ASSISTIDA: PSF BOA ESPERANCA CNES: 3184234 

INFORMATIZA A UNIDADE ASSISTIDA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE, ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E OU MATERIAL 
PERMANENTE. 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

UNIDADE ASSISTIDA: PSF CIDADE NOVA CNES: 3120961 

INFORMATIZA A UNIDADE ASSISTIDA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE, ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E OU MATERIAL 
PERMANENTE. 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

UNIDADE ASSISTIDA: PSF DANIEL DE SOUZA VAZ CNES: 7079389 

INFORMATIZA A UNIDADE ASSISTIDA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE, ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E OU MATERIAL 
PERMANENTE. 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

UNIDADE ASSISTIDA: PSF DILSON ALMEIDA CNES: 3710246 

INFORMATIZA A UNIDADE ASSISTIDA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE, ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E OU MATERIAL 
PERMANENTE. 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

UNIDADE ASSISTIDA: PSF INDUSTRIAL CNES: 3111806 

INFORMATIZA A UNIDADE ASSISTIDA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE. 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

UNIDADE ASSISTIDA: PSF VALDETE A DE ALMEIDA CNES: 6822037 

INFORMATIZA A UNIDADE ASSISTIDA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE. 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

UNIDADE ASSISTIDA: PSF VILA RASTEIRO CNES: 2616572 

INFORMATIZA A UNIDADE ASSISTIDA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE, ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E OU MATERIAL 
PERMANENTE. 

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE 

UNIDADE ASSISTIDA: PSF VALDETE A DE ALMEIDA 

Ambiente: Administração 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 
Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 



no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produtó'. 

deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE) 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Tablet 7 560,00 3.920,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no minimo 
Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 32GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; 
Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de 
GPS integrado. 

Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador Portátil (Notebook) 1 4.118,00 4.118,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processadorque 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, 
unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do 
tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o 
teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão 
ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 
10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria 
recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces 
USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta 
do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 
Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 



Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periférico 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Total 
Qtd. Total Valor Total (R$) 

12 19.402,00 

UNIDADE ASSISTIDA: PSF DANIEL DE SOUZA VAZ 

Ambiente: Consultório Odontológico 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Destilador de Água 1 2.085,00 2.085,00 

Característica Física Especificação 

CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS/HORA 

Especificação Técnica 

Ambiente: Sala de Espera e Recepção 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Bebedouro/ Purificador Refrigerado 1 684,00 684,00 

Característica Física Especificação 

TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES 

Especificação Técnica 

Ambiente: Sala de Procedimentos 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Esfigmomanômetro Adulto 1 197,00 197,00 

Característica Física Especificação 

TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

DEA - Desfibrilador Externo Automático 1 9. 143,00 9.143,00 

Característica Física Especificação 

AUTONOMIA DA BATERIA/AUXÍLIO RCP/ACESSÓRIO(S) 50 A 250 CHOQUES/ POSSUI/ 1 PAR ELETRODO 

Especificação Técnica 

Ambiente: Consultório Indiferenciado 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Esfigmomanômetro Adulto 1 197,00 197,00 

Característica Física Especificação 

TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Esfigmomanômetro Obeso 1 347,00 347,00 

Característica Física Especificação 

TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Mesa Ginecológica 3 1.091,00 3.273,00 

Característica Física Especificação 

MATERIAL DE CONFECÇÃO/GABINETE COM PORTAS E GAVETAS AÇO OU FERRO PINTADO/NÃO POSSUI 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Dermatoscópio 1 7.274,00 7.274,00 

Característica Física Especificação 

ILUMINAÇÃO/AUMENTO LED/10 X 

Especificação Técnica 

Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE) 



Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total R$} 

Tablet 7 560,00 3.920,Ó .

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no minímo 

Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 32GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; 

Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de 

GPS integrado. 

Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador Portátil (Notebook) 1 4.118,00 4.118,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processadorque 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, 
unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do 
tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o 
teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão 
ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 
10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.ila/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria 
recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces 
USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta 
do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Total 
Qtd. Total Valor Total (R$) 

18 31.238,00 

UNIDADE ASSISTIDA: PSF CIDADE NOVA 

Ambiente: Consultório Odontológico 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. 0 adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Ambiente: Sala de Imunização 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 
Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 



no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produ 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$ 

Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Ambiente: Sala de Espera e Recepção 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Bebedouro/ Purificador Refrigerado 1 684,00 684,00 

Característica Física Especificação 

TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Impressora Laser (Comum) 1 1.980,00 1.980,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; 
resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e 
ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio 
e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, 
reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 
Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 
Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 
Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE) 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Tablet 7 560,00 3.920,00 
Característica Física Especificação 



V.- ' 

ESPECIFICAR I NÃO 

Especificação Técnica 

Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no minímo 
Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 32GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; 
Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de 
GPS integrado. 

Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 2 4.924,00 9.848,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Total 
Qtd. Total Valor Total (R$) 

18 34.236,00 

UNIDADE ASSISTIDA: PSF ALTO PARAISO II 

Ambiente: Consultório Odontológico 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 
Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 
Ambiente: Sala de Imunização 



Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (r 

No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE) 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Tablet 7 560,00 3.920,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no minímo 
Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 32GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; 
Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de 
GPS integrado. 

Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 
Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 



Característica Física Especificação

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Total 
Qtd. Total Valor Total (R$) 

14 25.890,00 

UNIDADE ASSISTIDA: PSF DILSON ALMEIDA 

Ambiente: Consultório Odontológico 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Ambiente: Sala de Espera e Recepção 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Bebedouro/ Purificador Refrigerado 1 684,00 684,00 

Característica Física Especificação 

TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES 

Especificação Técnica 

Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE) 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Impressora Laser (Comurn) 1 1.980,00 1.980,00 
Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; 
resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e 
ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio 
e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, 
reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. 

Total I Qtd. Total Valor Total (R$) 



UNIDADE ASSISTIDA: PSF ALTO PARAISO 

Ambiente: Consultório Odontológico 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Ambiente: Sala de Espera e Recepção 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Impressora Laser (Comum) 1 1.980,00 1.980,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; 
resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e 
ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio 
e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, 
reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. 

Ambiente: Consultório Indiferenciado 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Esfigmomanômetro Adulto 1 197,00 197,00 

Característica Física Especificação 

TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON 

Especificação Técnica 

Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE) 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Tablet 7 560,00 3.920,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no minímo 
Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 32GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; 
Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de 
GPS integrado. 

Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 
Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 



Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tens de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Total 
Qtd. Total Valor Total (R$) 

13 17.461,00 

UNIDADE ASSISTIDA: PSF VILA RASTEIRO 

Ambiente: Consultório Odontológico 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Ambiente: Sala de Imunização 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 
Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 



Característica Física 

ESPECIFICAR 

Especificação 

NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador oesktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 
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Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Ambiente: Sala de Espera e Recepção 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Impressora Laser (Comum) 1 1.980, 00 1.980,00 
Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; 
resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e 
ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio 
e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, 
reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Bebedouro/ Purificador Refrigerado 1 684,00 684, 00 
Característica Física Especificação 

TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES 

Especificação Técnica 

Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE) 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Tablet 7 560,00 3.920,00 
Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 



Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mi 
Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 32GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória mic d; 
Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com nu mínimo 2MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de 
GPS integrado. 

Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Total 
Qtd. Total Valor Total (R$) 

17 29.312,00 

UNIDADE ASSISTIDA: PSF INDUSTRIAL 

Ambiente: Consultório Odontológico 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 
Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Ambiente: Sala de Imunização 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 



Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Ambiente: Sala de Espera e Recepção 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Impressora Laser (Comum) 1 1. 980,00 1.980,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; 
resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e 
ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio 
e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, 
reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 

ESPECIFICAR 

1 4.924,00 4.924,00 

Especificação 

NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE) 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Tablet 7 560,00 3.920,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 



Especificação Técnica 

Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mir mo 
Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 32GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória mic 
Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema d 
GPS integrado. 

Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Total 
Qtd. Total Valor Total (R$) 

16 28.628,00 

UNIDADE ASSISTIDA: PSF BOA ESPERANCA 

Ambiente: Consultório Odontológico 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Ambiente: Sala de Imunização 

Nome do Equipamento Qtd. 1Valor unitário (R$)!Valor total (R$) 



No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 7 

Característica Física Especificação a 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Ambiente: Sala de Espera e Recepção 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Bebedouro/ Purificador Refrigerado 1 684,00 684,00 

Característica Física Especificação 

TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE) 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Tablet 7 560,00 3.920,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 



Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no miní o • 
Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 32GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória micro 
Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de 
GPS integrado. 

Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Total 
Qtd. Total Valor Total (R$) 

16 27.332,00 

UNIDADE ASSISTIDA: PSF BELA VISTA 

Ambiente: Sala de Imunização 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Ambiente: Sala de Espera e Recepção 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Bebedouro/ Purificador Refrigerado 1 684,00 684,00 



Característica Física Especificação 

TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Impressora Laser (Comum) 1 1.980,00 1.980,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; 
resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e 
ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio 
e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, 
reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador (Desktop-Básico) 1 4.924,00 4.924,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. 
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. 
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá 
ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. 
Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Ambiente: Consultório Indiferenciado 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Esfigmomanômetro Adulto 1 197,00 197,00 

Característica Física Especificação 

TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON 

Especificação Técnica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Detector Fetal 1 1.013,00 1.013,00 

Característica Física Especificação 

TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI 

Especificação Técnica 

Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE) 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
Tablet 7 560,00 3.920,00 
Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no minímo 
Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 32GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; 
Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de 
GPS integrado. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 



Computador Portátil (Notebook) 1 I 4.118,00 1 4.11$,0 

Característica Física Especificação  ~\

-terESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processadorque 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, 
unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do 
tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o 
teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão 
ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 
10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria 
recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces 
USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta 
do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Computador Portátil (Notebook) 1 4.118,00 4.118,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processadorque 
possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, 
unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do 
tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o 
teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão 
ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 
10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria 
recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces 
USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta 
do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

No-Break (Para Computador/Impressora) 1 758,00 758,00 

Característica Física Especificação 

ESPECIFICAR NÃO 

Especificação Técnica 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. 
Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, 
no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

Total 
Qtd. Total Valor Total (R$) 

18 28.152,00 

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS 

QTD. TOTAL VALOR TOTAL (R$) 

146 249.997,00 

DADOS BANCÁRIOS 

CÓDIGO BANCO 

001 BANCO DO BRASIL S.A. 

AGÊNCIA NOME 

044105 JACUNDA 

ENDEREÇO 

R.PINTO SILVA,S/N, AO LADO DA PREF.MUNICIPAL CENTRO CEP:68.590-000 

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Outros documentos para a Proposta - TERMO_POSSE KIT PREFEITO.pdf 
Outros documentos para a Proposta - KIT SECRETÁRIA DE SAÚDE.pdf 



SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 20220304011 

Estado do Pará 

Governo Municipal de Jacundá 

Fundo Municipal de Saúde 

Fls.~~ 

—R-ubrira 

Pag.: 1 

ÓRGÃO: 09 Fundo Municipal de Saúde - Fms 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 Fundo Municipal de Saúde 

PROJETO / ATIVIDADE : 1.042 Aquisição de Equipamentos e Materiais Hospitalar 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 

SUBELEMENTO : 4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE., para qual solicitamos as providências necessárias. 

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

VI. Estimado Código Descrição Quant Unidade 

120282 NO-BREAK - (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) 27,0000 UNIDADE 

Especificação: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com 
potência nominal mínima de 1.2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 
115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de 
saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria 
interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo. 15 minutos considerando 
consumo de 240 W. Possuir. no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O 
produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 
meses. 

758.00 

120283 COMPUTADOR 29,0000 UNIDADE 

Especificação: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador 
desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e 
frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB. memória RAM 
de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou 
superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter 
arquitetura ATX, MICROA TX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e 
divulgados no sítio www. formfactors. org, organismo que define os padrões existentes. 
Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior. Possuir sistema de 
detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador 
de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao 
MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no 
mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou 
DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, 
ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB. 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor 
de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI 
padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte 
compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados 
(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores 
branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do 
produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 
meses. 

4.924,00 

074744 TABLET 63,0000 UNIDADE 

Especificação: Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com 
tecnologia LCD ou LED Processador no mínimo, Quad Core 2.0 GHz ou similar 
Armazenamento interno de 32GB ou superior Deve possuir SLOT para cartão de 
memória microsd Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP 
Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado. 

560,00 

120284 COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK 4,0000 UNIDADE 4.118,00 
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Especificação: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador 
portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e 
frequência de 3.0 GHz 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM. 
unidade combinada de gravação de disco ótico CD. DVD rom memória RAM de 8 GB, 
em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, 
tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels. o 
teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa. inclusive ç e acentos, 
nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões 
integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll). interfaces de 
rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no 
mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces 
USB 2.0 e 3.0. 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD 
(1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e 
acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, 
reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 

097538 IMPRESSORA LASER 6,0000 UNIDADE 

Especificação: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante impressora 
laser com padrão de cor monocromático resolução mínima de 1200 x 1200 DPI 
velocidade de 35 páginas por minuto PPM suportar tamanho de papel a5, a4 carta e 
ofício capacidade de entrada de 200 páginas ciclo mensal de 50.000 páginas interface 
USB permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 
b/g/n suportar frente e verso automático o produto deverá ser novo, sem uso, reforma 
ou recondicionamento garantia de 12 meses. 

1.980.00 

074746 DESTILADOR DE ÁGUA 1,0000 UNIDADE 

Especificação: CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS/HORA Produção aproximada: de 5 litros/hora ? 
Consumo aproximado: 50 litros/hora ? Produz água com pureza abaixo de 4 uS/cm, 
considerando entrada até 300 uS/cm ? Aquecimento através de resistência tubular de 
4000 W blindada em aço inox ? Controle de nível ? Desligamento automático em caso 
de falta de água ? Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já 
destilada, confeccionados em aço inox AISI 304 e materiais inertes ? Cuba e tampa 
em aço inox AISI 304 ? Coluna em aço AIS! 304 polido com câmara interna em aço 
inox AISI 304 ? Suporte para fixação na parede em aço carbono SAE 1020 com 
tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático ? 
Equipamento de fácil instalação ? Dimensão externa (LxPxA) de 430 x 280 x 750 mm 
? Potência de 4.000 W ? Alimentação em rede de 110V, 50/60 Hz 

2.085,00 

022129 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO 6,0000 UNIDADE 

Especificação: TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES em Plástico, capacidade do Reservatório de 
litros por hora: 3.5 I/h, Forneça água gelada e natural Potência 112 W Termostato 
frontal Controle externo de temperatura com 7 níveis de temperatura: 5oC a 15oc com 
2 Torneiras embutidas para saída de água Consumo 11.88 kWh/mês - com Bandeja 
de água removível, Maior altura para copos até 13 cm, Aceita galões de 10 ou 20 
litros, Alças laterais, Alto desempenho: 3 litros/hora de agua gelada - Sistema Easy 
Open removível: abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do 
produto. - Aprovado pelo INMETRO - Compressor HP 1/30 Alimentação: frequência 
60 hz -Corrente: 1,60/0,9 A - Eficiência Energética: 0,077 kWh/I Dimensões 
aproximada do Produto 31,1 x 99 x 32 cm, tendo Manual de Instruções e Garantia do 
Fornecedor 12 meses. 

684,00 

074122 ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO 4,0000 UNIDADE 

Especificação: TIPO ANALÓGICO /MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA em NYLON 
Tamanho: Adulto Comprimento: 62cm Largura: 14cm Circunferência: 18 a 36 cm -
Braçadeira de nylon antialérgico e tratamento impermeável com maior circunferência 
de Alta precisão e sensibilidade, Fecho de contato: Duplo com 2 camadas de gancho, 
travamento no braço que não solte ao inflar -Manguito e pera em pvc antialérgico e de 
alta durabilidade sendo Bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pêra, 
confeccionada em pvc antialérgico, isento de látex -Certificado pela ANVISA -
Registro MS ?Aferido e aprovado com selo INMETRO -Pêra: Confeccionada em pvc 

197.00 
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antialérgico, isento de látex de alta resistência, usada para inflar o manguito -Válvula: 
Fabricada em latão cromado, usada para comandar a entrada e saída do ar -
Manômetro: Com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção. aferido pelo 
controle de qualidade com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO 
Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação. 

120285 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO 1 .0000 UNIDADE 

Especificação: TIPO ANALÓGICO/Braçadeira em NYLON - Tamanho: Adulto Largura: 14cm com 
Circunferência de 35 até 51 cm -Braçadeira de nylon antialérgico e tratamento 
impermeável com maior circunferência de Alta precisão e sensibilidade, Fecho de 
contato: Duplo com 2 camadas de gancho, travamento no braço que não solte ao 
inflar -Manguito e pera em PVC antialérgico e de alta durabilidade sendo Bolsa com 
tubos interligados entre manômetro, válvula e pêra. confeccionada em PVC 
antialérgico, isento de látex -Certificado pela ANVISA - Registro MS ?Aferido e 
aprovado com selo INMETRO -Pêra: Confeccionada em PVC antialérgico, isento de 
látex de alta resistência, usada para inflar o manguito -Válvula: Fabricada em latão 
cromado, usada para comandar a entrada e saída do ar -Manômetro: Com escala de 0 
a 300 mmHg com anel de proteção, aferido pelo controle de qualidade com selo de 
verificação inicial individual pelo INMETRO Garantia: 3 anos contra defeitos de 
fabricação 

120292 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. 1.0000 UNIDADE 

Especificação: AUTONOMIA DA BATERIA/AUXÍLIO RCP/ACESSÓRIO(S)50 A 250 CHOQUES/ 
POSSUIR 1 PAR ELETRODOS - micropocessado, adaptável através de eletrodos 
adesivos descartáveis adulto e infantil. - tecnologia de onda bifásica em conformidade 
com o GUIDELINE AHA 2015, possibilidade de atualizações de futuros protocolos. -
sistema automático de avaliação de ECG: que detecta complexos QRS e identifica 
arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática. -análise de 
impedância torácica. -idioma: português. -proteção: líquidos e partes sólidas - IP 56. -
DISPLAY COLORIDO -botão de choque luminoso com alerta de disparo. -gabinete 
ABS à prova de fogo. isolado eletricamente. Alça para transporte integrada. - tempo 
de carga: até 05 segundos para 200 joules (Podendo ser alterado previamente). -
bateria recarregável . - capacidade: até 10 horas de monitoramento ou até 250 
choques. - modo de operação não continuo: ciclo de operação: ON máx. - carga 
capacitor: 6 segundos off intervalo min. Entre os disparos: 30 segundos. - entrada: 
100v-240v. - gravação de dados (2gb) - possuir REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE - NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR, INMETRO dimensão: 295 x 225 x 155 
mm peso: 2kg, com bateria. 

347.00 

9.143.00 

120293 MESA GINECOLÓGICA. 3,0000 UNIDADE 

Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO Estrutura: Confeccionada em tubo de aço carbono 
retangular 20 x 30 x 1,20mm, pés confeccionados em tubo de aço carbono redondo 
de 1.1/4 x 1,20mm Pintura eletrostática a pó, tratamento antiferruginoso e secagem 
em estufa, com ponteiras plásticas - Acompanha par de porta-coxa estofado com 
haste em aço zincado - Leito: Fixo, confeccionado em madeira estofada com espuma, 
revestido em courvin impermeável Dividido em 3 seções: Dorso, assento e pernas 
reguláveis por cremalheiras - Bandeja coletora - Suporte para lençol - Capacidade: 
150kg Possuir registro na ANVISA. 

120294 DERMATOSCÓPIO. 1.0000 UNIDADE 

Especificação: ILUMINAÇÃO LED - Alta Resolução sistema de lentes acromáticas com ampliação 
ótico de 10X, corpo resistente em aço inox Iluminação polarizada e não polarizada 24 
LED "s com lentes e filtros de polarização Lente com 30mm de diâmetro Bateria 
recarregável de Lithium Entrada para carregador Micro USB Régua escala de 10mm 
Cabo de carregador Micro USB cápsulas descartáveis para controle de contaminação. 
Possuir Registro Anvisa. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação 

1.091.00 

7.274.00 

120295 DETECTOR FETAL PORTÁTIL. 1,0000 UNIDADE 

Especificação: TIPO PORTÁTIL - TECNOLOGIA DIGITAL com DISPLAY Detector Fetal Portátil 
Digital - detecta os batimentos cardíacos fetais com alta sensibilidade para ausculta 

1.013.00 
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coletiva. - Gabinete em ABS - Botão liga ou desliga frontal, botão regulagem de 
volume lateral - Desligamento automático após 1 minuto sem uso - Som de 
excelência, sem ruídos ou interferências - Altamente sensível na detecção de sinais -
Com transdutor desconectável, caso haja a necessidade de troca - Não necessitar 
calibra ção do detector após a troca do transdutor com tecnologia micropocessada -
Com 15 níveis de volume, que podem ser controlados, sendo a potência máxima 1000 
mW - Interface com display LCD e luz de fundo, que mostram os batimentos do 
coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para 
bradicardia e taquicardia - Opção de alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 
bpm) - Ausculta de batimentos cardíacos cardíacos fetais e gravidez múltipla entre a 
10a e 12a semana de gestação - Entre a 24a e 26a semana de gravidez, o som distinto 
e claro da placenta de inserção baixa, o fluxo do cordão umbilical também possa ser 
ouvido período - Saída para conexão de fone de ouvido ou gravador de som - Display 
com contador numérico digital - Alojamento para transdutor do aparelho -
Compartimento para a bateria - CARREGADOR de pilhas e bateria utiliza rede elétrica 
bivolt (110v) ou (220 v) - bolsa para transporte. Monitor com 3 modos de 
funcionamento: Modo 1: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real 
após a detecção do quinto batimento. Modo 2: Calcula e mostra a média dos últimos 
dez batimentos cardíaco fetal. Modo 3: Permite através da interface, iniciar e parar 
manualmente a detecção dos batimentos cardíaco fetal. - Frequência de trabalho: 
2MHz ± 10% - Faixa de medida do FCF de 30 a 240 bpm - carregador de pilhas bivolt 
- Alimentação: Bateria de NI-MH 9V (recarregável) - Dimensões: (L. P.A.) 117 x 33 x 

135 mm - Peso : até 600g - Potência ultrassônica: < 5mW/cm2 - Registro Anvisa -
Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: ABNT NBR IEC 
60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 
60601-1- 6:2011 /ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-
2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 /ABNT NBR lEC 
60601-2-37:2016. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação e Assistência 
técnica permanente. 

Jacundá, 04 de Março de 2022 
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