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PA 130/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 035/2017 

MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL 

AQUISIÇÃO MATERIAL E EQUIPAMENTOS UBS – CONSULTA POPULAR 2015/2016 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHUVISCA, no uso de suas atribuições, torna público, para o 

conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 04 do mês de agosto do ano de 2017, na sala do Setor de 

Licitações, na sede da Prefeitura, localizada na Avenida 28 de Dezembro, nº 3000, Centro, Chuvisca/RS, se reunirão o 

pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 239/2017, com a finalidade de receber propostas e documentos 

de habilitação, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento dos itens descritos neste edital, processando-se 

essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto Municipal nº515/2007, com aplicação 

subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993. 

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 

licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subseqüente, 

no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

 

                                       1 - DO OBJETO:  

 Constitui objeto da presente licitação Aquisição de Material e Equipamentos USB- Consulta 

Popular 2015/2016, sendo que a presente RETIFICAÇÃO altera as descrições discriminadas no ANEXO I 

(Termo de Referência), deste. 

 

                                       2 – DAS DEMAIS CLÁUSULAS: 

 2.1. As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

 

 

 

                                                                                                                 Chuvisca – RS, 24 de julho de 2017. 

 

 

 

                                           Joel Santos Subda 

                                          Prefeito Municipal   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este edital foi devidamente examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 

              Em ___/___/______. 

             

        ________________________ 

              Assessor(a) Jurídico(a) 
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ANEXO I 

 (Este documento é parte integrante do Edital 035/2017, Pregão Presencial). 

 

 

 TERMO DE REFERÊNCIA  

 

I- APRESENTAÇÃO DO OBJETO: 

A presente Licitação tem por objeto a Aquisição de Material e Equipamentos USB – Consulta 

Popular 2015/2016, como segue: 
Item Unidade Descrição dos Produtos Quantidade Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 Un NOBREAK – 800V A bivolt 06 tomadas 06 460,00 2760,00 

02 Un NOBREAK – 1500V A 01 bateria externa 58AH -premium 01 1700,00 1700,00 

03 Un ARCONDICIONADO – Tipo Split, com capacidade de 

refrigeração e aquecimento de 12.000,00 Btu/h, ciclo quente e 

frio, tensão/frequência/fases de 220/60/1, com controle 

remoto, com filtro antibactéria lavável, plasma, compressor 

rotativo, eficiência EER 10,1 Btu/h.w. funções extras, 

termostato, exaustão, sleep, timer, ventilação, com proteção 

anti-corrosão, resfriamento rápido. 

05 1300,00 6500,00 

04 Un MICROCOMPUTADOR- Montado com processador Core i3; 

gabinete (full ATX) fonte potência 400 W-ATX, 4 baias 5,25 

expostas, no mínimo 4 portas USB sendo 02 frontais, HD 160 

sata, monitor LCD 18,5”, gravador de DVD RW, mouse PS2 

com netscroll opitical, com nobreakde 600 VA, com todos os 

cabos, inclusive de energia, acompanhado de todos os 

manuais, CDs de instalação dos drives 

02 2300,00 4600,00 

05 Un APARELHO DE PRESSÃO – coluna de aneróide -adulto-de 

parede com válvula de segurança, registro na ANVISA e no 

IMETRO 

01 250,00 250,00 

06 Un APARELHO DE PRESSÃO - coluna de aneroide sobre 

rodízios, registro na ANVISA e no IMETRO 
01 350,00 350,00 

07 Un ECG DE REPOUSO DIGITAL- ECG Digital de Repouso 

deverá ser em 12 Derivações simultâneas, deverá trabalhar em 

Tempo Real e com entrada do paciente isolada em 

conformidade com as normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 

60601-2-25; Deverá ter Classe II de segurança elétrica do 

paciente; deverá ter exportação dos dados de RR para cálculo 

da variabilidade da freqüência cardíaca; deverá ter software 

totalmente elaborado para trabalhar com o Windows XP, Vista 

e Windows 7 e Windows 8; deverá ter banco de dados 

relacional Firebird e contendo versão Cliente e Servidor;  

deverá ter eletro externo ao micro;  conexão com o micro 

através da porta USB, deverá ter correção automática da linha 

de base; deverá ser completamente compatível com Redes 

locais; deverá ter medidas em tela;  deverá ter impressão da 

Identidade Cardíaca; Deverá calcular os índices de Cornell e 

Sokolov; deverá ter salvamento dos exames em padrões 

compatíveis com a Internet; deverá ter Filtros Digitais: 60 Hz, 

Variação da linha de Base e Muscular; deverá ter proteção 

contra descarga de desfibriladores - Classe de proteção BF 

conforme NBR - IEC 601-2-25; deverá ter a possibilidade de 

gravação do canal de ritmo. Ao final o usuário pode escolher 

tiras para impressão ou mesmo imprimir todo o ritmo; deverá 

ter a possibilidade de exportação de eletros completos no 

formato de figuras que podem ser agregadas a outros 

softwares  e com possibilidade de envio por email; deverá ter 

impressão de traçados e laudos coloridos ou preto e branco;  

deverá ter emissão do laudo através de um de banco de frases; 

01 7000,00 7000,00 
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deverá ter velocidades de 25 e 50 mm/s;  deverá ter variação 

de sensibilidade de 5,10 e 20 mm/mv;  deverá ter freqüência 

de amostragem mínima de 500Hz por canal; deverá ter a 

calibração do ECG a cada carga do software;  deverá ter 6 

eletrodos precordiais, 4 clipes eletrodos periféricos, 1 cabo de 

paciente, cabo USB de conexão com o computador, acessórios 

e manuais de operação, manual do usuário em formato digital 

e manual de serviço incluindo todas as características técnicas 

necessárias ao bom funcionamento do equipamento. Registro 

na ANVISA. 

08 Un GELADEIRA – 350L frost free 01 1400,00 1400,00 

09 Un CADEIRA DE RODAS – Adulto roda simples pneu maciço 01 400,00 400,00 

10 Un MONITOR – multiparâmetros  WL 80 tela mínima 15’1, 

ECG+ PNI+ RESP+ TEMP+ SPO2, voltagem: 100-240 vac 

50/60Hz); bateria interna com capacidade de 4 horas; 9 formas 

de ondas simultâneas; configuração padrão: ECG/FC, SPO2, 

FR, PNI, RESP, TEMP; configuração opcional: 2 canais PI, 

ETCO2 mainstream ou sidestream, Análise de gases, D.C., 

BIS; opcional: SPO2 com tecnologias, nelcor ou masimo; 120 

horas de gráfico ou tabela de tendência; armazenamento de 

100 conjuntos de dados NIBP; detecção de marca passo e 

proteção contra desfibrilação; cálculo de drogas e 

hemodinâmico;  análisede segmento ST e arritmias; interface 

para uso em rede com central de monitoramento (opcional); 

chamada de enfermeira; interface gráfica configurada pelo 

usuário; conexões VGA, DVI; detecção automática de marca 

passo; proteção contra desfibrilador e eletrocirurgico; opcional 

com tela LCD de 15”touch screen; pacientes: neo natal, 

pediátrico, adulto; ECG- eletrocardiógrafo; seleção de 

derivações: 03,05 ou 12; 02 canais fixos de onda ECG; faixa 

da FC: 15-350bpm; 20 eventos de alarmes de arritmia; SPO2- 

Oximetria, faixa de medição:0~10%; precisão:+1%(90-10%) e 

+2%(70-89%); faixa de PR: 20~30bpm; nelcor e masimo 

(opcional); RESP – respiração, método:impedância toráxica; 

intervalo de medição de RR: 0-150rpm; precisão: +2rpm; 

TEMP – temperatura, faixa de medição: 0-50ºC; 

resolução:0.1ºC; precisão: +1ºC; 2 canais; NIBP – pressão não 

invasiva , método: oscilométrico; modos de medida:  

manual,automático e contínuo; tempo de medição 

automático(1 -480 min); faixa de medição NIBP:0~30 mmHg; 

faixa de PR: 0~250bpm; ACOMPANHA: 1 cabo de ECG com 

5 vias; 1 cabo deextensão para oxímetria; 1 sensor reutilizável 

de oxímetria, tipoclipe de dedo para adulto; 1 mangueira 

extensora para manguito de pressão não invasiva; 1manguito 

para pressão não invasiva, reutilizável para adulto;1 sensor de 

temperatura, reutilizável, tipo pele para adulto/ pediátrico; 1 

sensor de temperatura, reutilizável,tipo retal/ esofágico para 

adulto/ pediátrico; 1 cabo de força padrão ABNT; 1 manual de 

operação impresso ou em CD- Rom. 

01 9000,00 9000,00 

11 Un Impressora Jato de tinta 01 400,00 400,00 

 

 

II- DO VALOR DE REFERÊNCIA: 

                               Será considerado excessivo, acarretando a desclassificação da proposta, o preço unitário para cada 

item, superior ao valor de referência, de conformidade com o art. 48, II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.  

                              

 III- DA FISCALIZAÇÃO: 
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                               O Fiscal do contrato será a Srª. Maria Denise Lopes Abreu, servidora da SMS, conforme Portaria 

230/2017, que será o responsável pelo aceite e liquidação da nota fiscal de fornecimento e também conferência e 

assinatura do Termo de recebimento. Cabe ao fiscal do contrato proceder ao registro de ocorrências que por ventura 

venham a ocorrer adotando as providências necessárias ao seu pleno e fiel cumprimento.  

 

 IV- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Conta: 162450- Equipamentos e Material Permanente 

Categoria: 3.4.4.9.0.52- Equipamento e Material Permanente 

Recurso: 4241- Regionalização Reforma UBS (repasse) 

Programa: Mais Saúde- Regionalização Reforma UBS 

 

Conta: 162300- Equipamentos e Material Permanente 

Categoria: 3.4.4.9.0.52- Equipamento e Material Permanente 

Recurso: 040- ASPS (Contrapartida) 

Programa: Mais Saúde- Atenção Básica                                                             

 

                                                                   

                                                                                 Lisiane Protzen 

                                                                                   Pregoeira Oficial 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


