TERMO DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.
No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que
Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório,nos termos da
legislação em vigor, após parecer da existência de recursos orçamentários, com o
seguinte
objetivo
e
descrição
dos
materiais
e/ou
serviços
a
serem
adquiridos/contratados.
Objetivos:
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Instalação na nova
UBS, conforme proposta 12014.000000/1140-01.
Materiais/Serviços:
-------------------------------------------------------------------------------Quantidade
Descrição
-------------------------------------------------------------------------------1
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Balde a pedal/ Lixeira
com tampa peda, em aço inoxidável com no minimo 20 litros,
balde interior removivel.
Estante de Aço c/ 06 Prateleiras
com reforço capacidade prateleiras minima de 100 Kg/com 06
prateleiras.
Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner fax)
Com memória 64 MB, resolução de impressão 600x600,
resolução de digitalização 1200x1200, resolução de cópia
600x600, velocidade 18 PPM, capacidade da bandeja 150
páginas, capacidade de cópias mês 8.000, Fax 33,6 KBPS,
Interface USB e Rede, com garantia minima de 12 meses, com
alimentador automático para scaner.
Conjunto de mesa em L
confecção em madeira, MDF, com no minimo tres gavetas
corrediças, formato em L 1,50 comprimento, 60 largura, e o
L de 0,90 cm , com canto e com espessura minima de 18 mm.
Conj Mesa p/Escritório
estrutura em aço ferro pintado, com dimensões minimnas de
80x60x70 com tampo em madeira de no minimo 18 mm, cor
cerezo athenas.
Geladeira/Refrigerador
para vacinas e hemoderivados, Capacidade de no minimo 400
litros, porta de vidro, alimentação elétrica 220 volts,
temperatura pré fixada de +2ºC a 15ºC de ajuste decimal
(0,1ºC) sensor em solução diatérmica, indicando a
temperatura do produto armazenado e não somente do ar do
gabinete, degelo automático avançado com evaporação do
condensado, pré-programado, não necessita de degelo manual.
Carro para material de limpeza
Confecionado em polipropileno, com balde expremedor Kit c/
Mops liquido e pó, placa sinalizadora e pá.
Nobreak
com potência de 1 KVA com entrada e saída Bivolt, alarmes
audio visual, bateria interna selada, com garantia minima
de 12 meses.
Braçadeira para injeção
composto de aço/ferro, apoio do braço cromado com pedestal
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altura regulável.
Suporte de soro
confeccionado em aço/ferro pintado, e com pedestal altura
regulável.
Carro de maca simples
Confecionado em aço/ferro pintado, grades laterais, suporte
de soro, e colchonete de courvin, rodas, cor branca..
Aquecedor Portátil 220V
termoventilador.
Notebook
Disco rigido minimo de 500 GB, processador de no minimo
intel core I3 ou AMD A10, memoria RAM 4GB, DDR3, 1600 Mhz,
tamanho de tela de no minimo 13,3", teclado ABNT2, mouse
touchpad, interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI, interface
USB, HDMI, DIPLALY Port/VGA, SD CARD, Bateria de no minimo
03 horas, Webcan, Sistema Operacional 7 PRO (64 Bits),
garantia de no minimo 12 meses, Unidade de Disco Ótico
CD/DVD/ROM com teclado númerico.
Ar condicionado quente e frio 48000
Deverão ser entregues instalados junto a nova UBS.
Projetor Multimidia ( datashow)
Tecnologia LCD, resolução minima nativa de 1024x768,
entrada de VGA a FULL HD, luminosidade minima de 2500
lúmens, entrada/saída rgb 15 pinos e HDMI e garantia minima
12 meses.
Tela de projeção
Com tripé de area visual minimo de 1,80 x 1,80 m, tecido
Matte White (branco opaco), e garantia minima de 12 meses.
Câmera Web ( webcam)
resolução 720p,foco manual/automático, suporte para
adpatável mesa e/monitor, velocidade minima de 30 FPS,
interface USB com garantia minima de 12 meses.
Aparelho de DVD
Com controle remoto, portas de USB, reprodução de
DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3.
Arquivo de Aço 4 Gavetas
deslizamento da gaveta, trilho telescópico.
Impressora laser com scanner
Impressora laser monocromática,Resolução de impressão de
mínimo 600x600dpi,memória 16 Mb, velocidade 33 PPM,
capacidade de folhas bandeja 100 fls, ciclo 25.000/mês,
interface USB e Rede, frente e verso automático e garantia
minima de 12 meses.
Mesa p/ computador
material em madeira ou MDF/ de 03 e 04 gavetas, suporte
para CPU, suporte para impressora, suporte para teclado,
com largura minima de 60 cm x 1,50 de comprimento cor
cerezo athenas.
Cadeira de rodas para obeso
em aço, ferro pintado, braços removível, pés removivel,
elevação de pernas e suporte de soro.
Cadeira de rodas pediátrica
material em aço/ferro pintado, braços removível, pés
removivel, elevação de pernas e suporte de soro.
cadeira de rodas adulto
material em aço/ferro pintado, braços removível, pés
removivel, elevação de pernas e suporte de soro.
Roteador Wireless N300 TP-LINK TL-WR940N
portas de Wan/Lan 1/4, antena de no minimo 02, tipo
wireless IEEE 802.11 b/c/n, frequência2,4 a 2,4835 GHz,
segurança WPA/WPA2, taxa de sinal de 300 MBPS ( dinâmico),
com garantia minima de 12 meses.
Televisor LCD 42 "
tamanho da tela de no minimo 42", conversor digital,
entrada de HDMI, portas USB, Full HD garantia de no minimo
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01 ano.
Autoclave horizontal de mesa ( 75 litros)
Operação digital, câmara de esterilização em aço inoxidável
e com capcidade minima de 60 litros, ciclo de trabalho
automático, sensor de pressão, válvula de segurança, 220
volts, termostato de segurança.
Seladora 1
com mesa pedal eletronico, grau cirurgico, controle da
temperatura digital, 220 volts.
Estestóscopio Infatil
auscultador em aço inoxidável, tipo duplo.
Esfigmomanômetro Obeso
Confecionado em nylon, tipo do feixe velcro.
Esfigmomanômetro adulto
confecção em nylon e tipo de feixe em velcro
Esfigmomanômetro Infantil
confeccionado em nylon e tipo de feixe em velcro.
Laringoscópio Infantil
com tres laminas de aço inox e fibra óptica
Laringoscópio Adulto
com tres laminas de aço inox e fibra óptica
Balança Antropométrica adulto
modo de operação digital.
Ar Condicionado 30.000 btus
climatização quente e frio minimo de 30000 btu, Deverá, ser
entregues instalados junto a nova UBS.
Mesa para Escritório em L
Base em aço ferro pintado, com divisões de 03 e 04 gavetas
corrediças, confeccionada em madeira ou MDF espessura 18
mm, cor cerezo athenas, formato em L 1,50 comprimento, 60
largura, e o L de 0,90 cm.
Reanimador pulmonar manual adulto( ambu)
com reservatório e confecção em vinil.
DEA - Desfibrilador externo automático
com três eletrodos bateria com capacidade de minimo 300
choques e tela de ECG.
Escada com dois de graus
em aço de ferro pintado
Foco refletor ambulatorial
com iluminação de LED e haste flexível, com regulagem de
altura, com rodas.
Oxímetro de pulso
portátil de mão, curva plestimográfica e sensor SpO2 - 03,
visor LCD com retro iluminação, proporciona melhor
visualização , mesmo em variadas condições de luz, tela com
indicador de pulso, carga de bateria, sensor desconectado,
alarmes, data/hora, alarmes visuais/sonoros ajustáveis e
programavéis, memória interna dos eventos e conexão USB,
software permite amanezar e visualizar eventos,
alimentaçãoatravés de pilhas AA ou bateris recarregáveis,
sensor para pacientes adultos, pediátricos e recém-nascidos.
Estetoscópio
adulto, auscultador em aco inoxidável, duplo
Cilindro de gases medicinais
confecionado em aço, suporte com rodizios, válvula,
manômetro e fluxômetro, minimo 50 litros.
Estetoscópio Infantil
auscultador aço inoxidável, tipo duplo.
Ar Condicionado 36000 BTUs
climatização quente e frio, Deverá, ser entregues
instalados junto a nova UBS.
Otoscópio (Aparelho)
Bateria recarregável, com fibra optica com no minimo 05
espéculos reusáveis,
Oftalmoscópio
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bateria recarregável com no minimo três aberturas e 40
lentes.
Oftalmoscópio bateria recarregavel
minimo de 05 aberturas e 60 lentes.
Detector Fetal Portátil
portátil e digital.
Mesa de Exames
aço em ferro pintado posição de leito móvel, suporte para
papel, gabinete com portas e gavetas.
Mesa ginecologica
confeccionado em aço ferro pintado, cor branca, leito
acolchoado em espuma densidade 28 e napa, com 2 portas, 3
gavetas, 1 par de porta coxas, gabinete em MDF, cabeceira
reclinável, amplo armário, altura do produto 95 cm,
largura, 60 cm e profundidade 180 cm.
Mesa ginecológica madeira com gabinete
posição do leito móvel
Nebulizador Portatil
ultrassônico numero de saídas simultâneas 01.
Mesa de exames posição do leito movel, material de confecção em
madeira/MDF.
Fotopolimezador de resinas com Bateria Recaregável
Led, sem fio com radiômetro
Mocho
Aço inoxidável, estofado com assento e encosto.
Ar condicionado 24000 btus quente e frio
Deverá, ser entregues instalados junto a nova UBS.
Compressor Odontológico
capacidade minima 60 litros e potencia 2,0HP
Jato de Bicarbonato
Base metalica para estabilidade, caneta, desumificador,
filtro de ar com drenagem automática.
Ultrassom Odontológico
Modo de operação digital, jato de bicarbonato integrado,
caneta transdutor do ultra som autoclavável.
Micro Computador
Processador no minimo intel core I3 ou AMD A10, Memoria
RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz, disco rigido, minimo de 500 GB,
monitor de 18,5" ( 1366x768), Mouse, USB, 800 DPI, dois
botões, Scrool ( com fio), fonte compativel com o item,
sistema operacional Windows 7 Pro (64 bits)garantia minima
de 12 meses, teclado USB, ABNT2, 107 teclas ( com fio),
interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI, interfaces de video
integrada, unidade de disco ótico CD/DVD ROM
Cadeira Odontológica Completa (equipo/sugador/refletor)
Gnatus G1 F
Terminais 05, cabeceira biarticulada, comando base
(botão)equipo tipo cart, refletor multifocal ( mais de uma
intensidade), cuba translúcida, unidade auxiliar 3 pontas,
caneta de alta rotação 01.
Negatoscópio Telpanoramico c/ Lupa
aço ferro pintado, parede 6 corpos.Dimensões (comp x larg x
alt)75X45X10 LM cm estrutura pintada em chapa de aço
carbon, iluminação fluorescente com visor acrílico branco,
moldura de pressão para fixação de radiografias,
interruptor liga/desliga com alimentação bivolt.
Amalgamador Odontológico Capsular
modo de operação digital, tipo capsular.
Seladora
Tipo automática continua, aplicação grau cirurgico,
controle de temperatura digital.
Biombo Plumbífero
espessura de no minimo 02 mm, tipo curvo em estrutura de
aço.
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Cadeira
confecionada com aço ferro pintado, rodizios, braços,
regulagem de altura, assento e encosto de estofado em
courvin preto, para pessoas adultas, 06 anos de garantia de
fabrica contra defeitos de fabricação. .
Autoclave horizontal de mesa ( até 75 litros)
modo de operação digital, câmara de esterilização aço
inoxidável, cpacidade de no minimo 50 litros.
Armário sob medida
Dimensões minima e material de confecção 1,80 x 075 m/ em
madeira, mdf.
Carro de curativos
confecionado em aço ferro pintado, com balde e bacia.

-------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Carlos Gomes em 20/10/16.

__________________________________________________________
Nome Cargo Assinatura
Conforme verificação na lei-de-meios em execução, consideramos viável a
aquisição e/ou contratação nos termos requeridos, ficando consignado os recursos
orçamentários na seguinte dotação orçamentária:
08.02.10.301.0031.2326.4.4.90.52.08.00.00
08.02.10.301.0031.2326.4.4.90.52.12.00.00
08.02.10.301.0031.2326.4.4.90.52.30.00.00
08.02.10.301.0031.2326.4.4.90.52.33.00.00
08.02.10.301.0031.2326.4.4.90.52.35.00.00
08.02.10.301.0031.2326.4.4.90.52.42.00.00

Prefeitura Municipal de Carlos Gomes em ___/___/___

__________________________________________________________
Nome Cargo Assinatura

