
84 

GOVERNO MUNlCiPAt 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para 

ANEXO 1 

T.ermo .. ·.···•dé••·Referência 

Pregão Eletrônicor1.º 2022902.24~1 



GOVERNO 

FARIAS BRITO 
Uma 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
1.1. Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao atendimento das necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE. 

2 - JUSTIFICATIVAS 
2.1. CONTRATAÇÃO 
2.1.1. A presente aquisição visa dotar as Unidades Básicas de Saúde, o Hospital Geral e o Centro 
de Reabilitação Albino Oliveira de materiais e equipamentos que são imprescindíveis para a regular 
e eficiente execução dos serviços de saúde oferecidos aos usuários da Rede Pública Municipal de 
Saúde. 

2.2. DIVISÃO POR LOTES 
2.2.1. Quanto à composição dos lotes, temos que os itens foram agrupados por "LOTES" em 
virtude dos mesmos guardarem compatibilidade entre si, ou seja, estão divididos pela semelhança, 
agrupando itens similares e específicos, guardando a devida especificidade de cada objeto, 
observando-se, inclusive as regras mercadológicas para a prestação dos serviços, de modo a não 
prejudicar a concorrência entre os participantes, mantendo a competitividade necessária à disputa. 
2.2.2. No que diz respeito ao Princípio da Economicidade e em contratar a proposta · mais 
vantajosa, individualizar a contratação do aludido objeto sobrecarrega a Administração Pública e 
encarece o contrato final, uma vez que os licitantes possuirão uma margem de negociação bem 
maior por estarem comercializando uma maior parcela (Lote) do objeto licitado. Dessa forma, na 
divisão em lotes do objeto em tela, há um grande ganho para ·a Administração na economia de 
escala, tendo em vista que implicaria em aumento de. quantitativos e, consequentemente, numa 
redução de preços a serem pagos pela Administração. 
2.2.3. Isto posto, adotamos o julgamento do tipo "MENOR PREÇO POR LOTE", por entendermos 
que a contratação dessa forma será mais conveniente, aumentará a uniformidade dos valores e 
fornecimentos, e reduzirá os riscos de conflitos; Além disso, por se tratar de licitação do tipo 
menor preço por lote, os valores unitários de cada item ainda· assim deverão ser levados em 
consideração, evitando-se distorções nos valores para cada item em vistas a realidade 
mercadológica. 

3 - ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO 
3.1 - A empresa a ser contratada, deverá fornecer os produtos conforme descrição na planilha 
anexa a este Termo de Referência. 
3.2 - Conforme exigência legal, o Município de Farias Brito realizou pesquisas de preços de 
mercado e estimativa de custos junto a empresas atuantes no ramo do objeto licitado, utilizando
se como base legal a Instrução Normativa n° 73, de 05 de Agosto de 2020. 
3.3 - O valor máximo admitido para esta aquisição é de R$ 937.085,21 (novecentos e trinta e 
sete mil oitenta e cinco reais e vinte e um centavos). Foi utilizado como metodologia para 
obtenção do preço estimado para a futura contratação o menor dos valores obtidos nas pesquisas 
de preços; conforme Art. 6º da supracitada instrução. 
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4 - ORIGEM DOS RECURSOS 
4.1 - As despesas do futuro Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro 
Municipal, previstos nas Dotações Orçamentárias discriminadas no Edital Convocatório. 

5 - PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
5.1 - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2022, a contar da data de sua assinatura, ou 
enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo. 

6 - ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
6.1 - Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela contratante, 
devendo os mesmos serem entregues junto à sede das mesmas, ou onde for mencionado nas 
respectivas Ordens de Compra; ficando a Administração no direito de solicitar .apenas aquela 
quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo .as despesas com a entrega de 
responsabilidade da empresa Contratada. 
6.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da 
respectiva Ordem de Compra. 
6.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a ser 
recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. 
6.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os 
produtos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de 
industrialização e o prazo de validade, quando for o caso. 
6.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de 
instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
6.6 - O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
6.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação; 
6.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 
responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

7 - DO PAGAMENTO 
7.1 - O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, 
obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura 
correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em 
conformidade com a disponibilidade de recursos· financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não 
superior a 30 (trinta) dias. 
7 .2 - O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária. 

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as discriminadas na Minuta Contratual, 
integrante do Edital, independente de sua transcrição. 
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9 .. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1 - As obrigações da CONTRATANTE são as discriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independente de sua transcrição. 

FARIAS BRITO/CE, 23 de fevereiro de 2022. 

Maria Marcleide do ascimento Laet Rafael 
Secretária Mhl ·cipal de Saúde ,, 
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ORCAMENTO BÁSICO 
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LOTE 01 - MATERIAIS/EOUIPAMENTOS 
Computador - 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 Und 25 
memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou 

6
·
697

,98 

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/lOOO 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 
Computador (Desktop - Básico) - especificação mínima: que esteja 
em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com 
processador no mínimo Intel Core i3 ou AMD alO ou similar; 
possuir 1 (um) disco rígido de SOO gigabytes; memória Ram de 08 
(oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) 
gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, 
operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter 
arquitetura ATX, MICROATX, BTX, ou MICROBTX, conforme 
padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org , 
organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 
01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de Und 25 7.619,00 
detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no 
gabinete; adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 
01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT 
DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir n 
mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) 
digital do tipo HDMI, display PORT OU DVI; unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD,DVD rom; teclado USB, Abnt2, 107 
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Valor Total 

167.449,50 

190.475,00 

teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, Scroll (com fio); / 
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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 
graduações neutra das cores branca, preta ou cinza, e manter e 
mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 
meses. 
Impressora Laser - especificações mínimas: que esteja em linha de 
produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor 
monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade 
de 3S páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel as, a4 
carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal 
de S0.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por 
meio e rede 10/100/1000 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. 
Notebook - especificação mínima: que esteja em linha de produção 
pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador 
no mínimo Intel Core iS ou AMD alO ou similar; 1 (um) disco rígido 
de SOO GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade 
combinada de gravação de disco ótico CD, DVD Rom; memória 
RAM de 8 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 
(quatro) giga bytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou 
superior, tela LCD de 14 ou lS Polegadas Widescreen, suportar 
resolução 1.600 x 900 pixeis; teclado deverá conter todos os 
caracteres da língua portuguesa , inclusive ç e acentos, nas 
mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 
02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão UBS e 
botão de rolagem (scroll); interface de rede 10/100/1000 conector 
rj-4S fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11ª a/b/g/n; sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo 
íon de lítio com no mínimo 06 (seis) células; fontes externas 
automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 
3.0, 01 (uma) HDMI ou display port 01 (uma) VGA, leitor de 
cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de 
maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do 
equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma 
ou recondicionamento; garantia de 12 meses. 

Und 

Und 

LOTE 02- MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 
Ar condicionador 12.000 btus - especificação: condicionado slip, 
inverter, quente e frio, branco, características baixo ruído, controle 
remoto, desumidificação, filtro antivírus, função sleep, selo procel, 
classe A, compressor, consumo ( kw/h) 17,01. vazão de ar 

1 SOO,timer, filtro de proteção ativa, direcionadores de ar saída Und 
regulável do ar, painel eletrônico,controle de temperatura, 
voltagem 220v/110v, conteúdo da embalagem: unidade 
evaporada,1 controle remoto, dimensões aproximadas do produto 
- cm ( axlxp) 26,2x79xl9,Scm, qarantia do fornecedor. 
Ar condicionador 9.000 btus - especificação: condicionado slip, 

2 inverter, quente e frio, branco, características baixo ruído, controle Und 
remoto, desumidificação, filtro antivírus, função sleep, selo procel, 

89 

s 3.809,00 19.04S,OO 

1 8.809,00 8.809,00 

385.778,50 

12 2.3Sl,SO 28.218,00 

6 2.S98,60 1S.S91,60 
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classe A, compressor, consumo ( kw/h) .timer, filtro de proteção 
ativa, direcionadores de ar saída regulável do ar, painel 
eletrônico,controle de temperatura, voltagem 220v/110v, conteúdo 
da embalagem: unidade evaporada,1 controle remoto, garantia do 
fornecedor. 
TV. tamanho de tela: 32 polegadas.Resolução: HD (1366 X 

3 768p)Sistema Operacional: Saphi. Frequência: 60 Hz. Potência de Und 10 2.600,00 26.000,00 
áudio: 10 Watts RMS. Conectividade: HDMI (2x), USB (2x) e Wi-Fi. 
GELADEIRA - Refrigerador doméstico com capacidade mínima de 
275 litros - I Capacidade mínima do refrigerador 215 lt, e 

4 capacidade mínima do freezer de 60 lt, cor branca, Contendo: Und 12 2.529,10 30.349,20 
porta ovos, controle de temperatura, pés reguláveis, bivolt. 
Eficiencia. de enerqia: tipo A. 
Bebedouro de Coluna Gelágua - especificação: dimensões 
aproximadas do produto: 220v altura: 1.01 m largura: 32.00 cm 

5 profundidade: 32.00 cm profundidade: 32.00 cm, cor branco, tipo Und 10 970100 9.700,00 
de água: garrafão, material de plásticos e aço, com 02 torneiras, 
bandeia de áqua removível. 
VENTILADOR. Fonte de alimentação: energia eletrica; numero de 

6 velocidades: 3; numero de lâminas: 6; Tensão: 220 volts; Und 10 219,98 2.199,80 
comprimento de lâmina: 47 centimetros 

112.058,60 
LOTE 03 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 

1 
ANALISADOR DE IONS/ ELETROLITOS BIOCLIN IONS K+, NA+, 

Und 1 20.800,00 20.800,00 
CL-, CA2+, PH - R10050 

2 ANALISADOR DE URINA URIVISION 100 - WAMA - COD 01871 Und 1 11.200,00 11.200,00 

3 
ANALISADOR IMUNOLOGICO FINECARE FIA METER PLUS CELER -

Und 1 17.819,00 17.819,00 
CÓD. 02995 

4 
APARELHO PARA HEMOSSEDIMENTACAO VHS TIMER - MARCA 

Und 1 4.918,00 4.918,00 
CLOT 
ASPIRADOR CIRURGICO 6L COM FRASCOS AUTOCLA VAVEL 
MD600, Tensão 127/220V Bivolt automático, 60 Hz, Fusível 3A, 

5 
Capacidade do frasco coletor 3,0 litros cada frasco. Dimensão do 

Und 4 8.104,00 32.416,00 
aparelho C: 450 x L: 485 x A: 1040 mm, Potência nominal total 
200W ou aprox. 1/4 CV +/- 8%, Proteção térmica Sim. Tipo de 
proteção contra chooue elétrico Aspirador de classe /Pedal classe II 
BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO ESMALTADO, Estrutura tubular em 
aço redondo;- Cortinas em plástico pvc 0,20 branco, Pés com 

6 rodízios giratório de 2" de diâmetro, Dimensões: 1,82m largura Und 4 540,00 2.160,00 
aberto X 0,66m largura fechado X 1,77m altura X 0,50m 
comprimento;Peso: 10 KG. 
BISTURI ELÉTRICO HF-120 Características: 6 funções: corte puro, 
blend 1, blend 2, blend 3, coagulação e bipolar. Display digital que 
indica potências. Memória não volátil, Sistema de monitoramento 
de circuito com alarme e reconhecimento automático de placa-

7 paciente comum ou bipartida.Produto certificado de acordo com a Und 1 22.400,00 22.400,00 
norma NBRIEC 60601-2-2, incluindo teste de interferência 
eletromagnética (EMC) - Classe CF Dimensões: 15 cm (A) x 24,5 cm 
(L) x 26 cm (P), Peso: 3,5 Kg, Registro Anvisa:N. 0 : 10247670035, 
Alimentação: 127 / 220 VAC - 50/60 hz 

8 
CENTRIFUGA LABORATORIAL - Microprocessada Digital 24 Tubos 

Und 1 4.909,10 4.909,10: 
lOml 
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COAGULOMETRO MAX COAG 1 CANAL C/ PIPETADOR 
DESTILADOR DE AGUA CRISTOFOLI, Destilador de água Cristófoli · 
Desenvolvido para destilar água para uso em autoclaves de 
esterilização a vapor, Capacidade: 4 litros, Dimensões: 27 x 33 x 
27,6 cm (L x A x P), Voltagem: 127 V ou 220 V. Frequência: 50/60 
HzAlimentação Elétrica, Registro ANVISA, Capacidade do 
Reservatório - Água Destilada 3,SL, Reservatório - Água Comum 4 
LTempo de Ciclo Aproximado 6 - 8 horas 
DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL - sensibilidade a partir de 
10-12 semanas; transdutor de alta sensibilidade; alto-falante de 
alta performance; entrada para fone de ouvido, gravador de som 
ou computador; botão liga/desliga e controle de volume e 
desligamento automático; tela de lcd com indicador de batimento 
cardíaco fetal e bateria fraca no display, bateria interna 
recarregável e carregador integrado ao equipamento (bivolt); 
dimensões aproximadas: 33mm x 117mm x .131· mm, performance 
fhr: faixa de medição: 50-240 bpm; resolução: 1bpm; precisão: ± 
1 bpm; saída de energia: 20mw. transdutor: frequência nominal: 
2.0mhz; frequência de operação: 2.0mhz ± 10%; p-: <lmpa; lob: 
<20 mw/cm 2 ; ispta: <100 mw/cm 2 , intensidade de saída de 
ultrassom: isata <10 mw/cm 2 ; área de radiação efetiva do 
transdutor: 154mm 2, garantia de 1 ano contra defeitos de 
fabricação. 
DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL FD200B Transdutor de alta 
sensibilidade. Design ergonômico e compartimento para transdutor. 
Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou 
computador.Tela de LCD para visualização numérica do batimento 
cardíaco fetal. Alimentação através de pilhas alcalinas. Certificado 
pelo INMETRO. 
Eletrocardiógrafo digital de 12 canais e 12 derivações simultâneas 
CARDIOCARE 2000 - Laudo interpretativo, Impressão em papel 
termo-sensível milimetrado,papel comum A4, Velocidade de avanço 
do papel ajustável entre 25mm/seg e 50mm/seg, operação em 
modo manual e modo automático, Aquisição das 12 derivações, 
Display com visor de cristal líquido digital, Proteçãó contra 
descarga de desfibriladores, Atualização do software pela internet 
qratuitamente 
FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVEL, LED95220 V / 50 HZ, Foco 
Cirúrgico Auxiliar LED, Equipamentos projetados e montados 
seguindo normas nacionais e internacionais de segurança elétrica e 
gerenciamento de riscos, Possui haste giratória, Rodízios em 
material resistente, aço tratado com banho antioxidante e 
antiferrugem. Pintados em epóxi a 250° Célsius com acabamento 
em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LED, 
iluminância é de 31.000 lux a 75 cm e 24.000 lux a 100 cm de 
distância, ajuste fixo com diâmetro de foco correspondente a: 
"d50= 100 mm". Vida útil mínima esperada para os LED 'S de 
35.000 horas e média de 50.000 horas.Normas: NBR IEC 60601-1 
e ABNT NBR IEC 60601-1-2., selo do INMETRO.Manopla removível 
e autoclavável. 
FOCO PARA PREVENÇÃO. Composição de aço carbono, leve (2,4 
kg) e de alta durabilidade porque não enferruja. Haste flexível para 
melhor direcionamento da lâmpada. Altura regulável de 110 a 135 

Und 

Und 

Und 

Und 

Und 

Und 

Und 
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1 14.400,00 14.400,00 

1 1.163,64 1.163,64 

14 546,00 7.644,00 

2 546,00 1.092,00 

1 9.600,00 9.600,00 

1 800,00 800,00 

10 639,82 
6.398,20 ~ 
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Uma Parias Btito para todôs 

cm.Acompanha lâmpada Led fria e branca 6w bivolt. Base com 
rodinhas para facilitar locomoção. 
KIT CPAP AIRSENSE 10 + UMIDIFICADOR RESMED + MÁSCARA 
YUWELL ORONASAL VIEW ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, Uso 
Adulto, Diâmetro da válvula: cotovelo de 22mm, Quadro central, 
válvula/cotovelo e clipes em policarbonato e polipropileno. 
Almofada em silicone, DIMENSÕES DA MÁSCARA: Tamanho P e M. 
KIT VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO 
OXIGÊNIO, Escala de pressão do manômetro: O à 31,5 Mpa (O à 
315 Kgf/cm 2), Conexões de entrada e saída: Latão cromado, 
Manômetro: Aço com pintura epóxi. - Conexões de entrada e saída, 
conforme as normas ABNT. 
MICROSCOPIO LABORATORIAL. 
MONITOR MULTIPARÂMETROS INMAX 12" BÁSICO INSTRAMED. 
Cód. Ref.7547, acesso simples e rápido, observar as frequências 
cardíacas, qarantia da marca Instramed. 
NEGATOSCOPIO. Negatoscópio De 01 Corpo, Modelo Simples
Destinados A Simples Visualização Ou Para Fins De Diagnóstico De 
Imagens Analógicas Ou Digitais; Construído Em Chapa De Aço; 
Pintado Eletrostaticamente Nas Cores Cinza, Branco, Bege Ou 
Preto; Parte Frontal Em Acrílico Translúcido Branco Leitoso; 
Iluminação Através De Duas Lâmpadas Fluorescentes De 15W 
6500K Por Corpo; Acionamento Por Reatores Eletrônicos De Alto 
Fator De Potência; Luminância Aproximada De 2000 Nits; 
Acendimento Através De Interruptor; Disponível Em llOV ou 220V; 
Dimensões Externas: 380XlOOX485Mm; Dimensões Área De 
Leitura: 360X410Mm; Grupo:Padrão;Altura:485; Largura:lOO mm; 
Comorimento:380 mm 
Otoscópio Simples - iluminação branca e de alto brilho; possibilita 
avaliar a mobilidade da membrana timpânica; reostato para 
controle de intensidade da luz; não contém látex; transmissão da 
luz direta; lâmpada: vácuo, halógena ou led; material da cabeça: 
metal; material do cabo em metal; acabamento do cabo 
recartilhado; tensão 2.5v; alimentação: 2 pilhas tipo c; lente de 
aumento 4 vezes; acompanham o produto: 05 espéculos 
auriculares autoclaváveis (2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 9mm) 01 estojo 
macio para otoscópio e seus acessórios; garantia do equipamento: 
1 ano. 
Oxímetro de Pulso Portátil de Mão - tela com LCD colorido de alta 
resolução, indicação da Sp02, frequência cardíaca, força de pulso, 
onda pletismográfica e tabelas de tendência .. Aparelho portátil e 
leve, com baterias e sensor. Tela rotacional, permite visualização 
na vertical ou horizontal. Níveis de alarmes ajustáveis da Sp02 e 
frequência cardíaca. Informações: memória interna permite 
armazenar 120 horas de dados de tendências Indicador luminoso 
de alerta, software permite armazenar, visualizar e compartilhar 
eventos através da conexão USB (opcional), Alimentação bivolt 
automático, bateria interna recarregável com autonomia de 20 
horas e carregador integrado ao equipamento, Gerenciamento de 

Und 

Und 

Und 

Und 

Und 

Und 

Und 

1 5.312,00 5.312,00 

5 320,00 1.600,00 

1 4.860,00 4.860,00 

1 16.197,00 16.197,00 

5 412,73 2.063,65 

17 482,00 8.194,00 

10 611,56 6.115,60 

informações do paciente, incluindo nome, sexo e tipo Aplicável · 

: Intervalo: 0-100%, Precisão : ± 2% em 70-100%, Resolução: 
para pacientes adulto, pediátrico e neonatal, Dados técnicos: Sp02 ~/ 

1 %, Pulsação : 30-250bom, Precisão: ± 2bpm, Resolução: 1 %. 
.________.____,__...______.___,____~~---'-------------+'w 
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Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, Peso: 260 gramas. Acessórios 
inclusos: 01 Sensor de Sp02 reutilizável adulto, 04 baterias Ni-MH 
recarregáveis, Olcapa de proteção com suporte, 01fonte de 
alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01manual de operação. 
SENSOR DE OXIMETRIA CLIP ADULTO COMPATIVEL COM 
MONITOR CHOICEMMED. 
SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL C/ MONITOR OUDEF. 
Descrição do Produto: Marca: YKD Maple, Sensor de Oximetria 
Adulto Compatível com (OLIDEF LOGICARE) Cabo com 3 metros de 
comprimento permite maior mobilidade, "dispensando a 
necessidade de um cabo extensor"; Modelo: CSL285B , Plug com 8 
Pinos. Compatibilidade: (OLIDEF LOGICARE). 

Und 

Und 

LOTE 04 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 
Mesa Para Exames - estrutura confeccionada em aço carbono 
tubular; leito estofado em espuma densidade D 28, revestimento 
em courvim, montado sobre quadro com estrado em tubos de aço 
carbono; cabeceira regulável, tratamento anti-ferruginoso, pintura Und 
eletrostática à pó; com 2 gavetas em metal ou MDF sob o leito; Pés 
com ponteiras plásticas; Capacidade mínima: 150 kg; medidas 
aproximadas: Altura: 80,00 Centímetros, Largura: 60,00 
Centímetros, Profundidade: 1,85 Metros 
APOIO /SUPORTE BRAÇADEIRA PARA COLETA DE EXAMES, altura 
ajustável de 74cm a 110cm.Estrutura em aço carbono e pintura 
eletrostática, Haste cromada, Pés niveladores, Apoio de mão com 
capa removível. Ficha técnica: Produto: apoio de braço com altura Und 
regulável, Composição: aço com pintura eletrostática branca. Altura 
mínima de 74 cm. Altura máxima de 110cm Medidas do apoio de 
braço: 19cm x 13cm Garantia fornecida pelo fabricante. 
CADEIRA PARA BANHO/HIGIENIZAÇÃO Cadeira de Banho Dobrável 
em Aço para 100 kg modelo D40 3X1 MULTIUSO Construída em 
aço carbono e pintura epóxi. Especificações: - Alta resistência a 
umidade (pintura epóxi); - Leve e prática; - Desmontável e 
dobrável; - Suporte para comadre; - Resistente; - Encosto em 
courino flexível; - Apoio de braços ergonômico em plástico; - Apoio 
de pés removível; - 04 rodízios giratórios de 4"; - Rodas dianteiras 
com freio; - Sistema de engate rápido pino click; - Armazenamento Und 
otimizado, ideal para uso em pequenos espaços; - Ocupa apenas 
25% do espaço comparado às demais cadeiras de banho similares. 
LARGURA INTERNA 44 CM / LARGURA TOTAL 53 CM PESO 
MÁXIMO ATÉ 100 KG ROBUSTEZ - Estrutura em aço carbono e 
assento em plástico. GIRO DE 360° 3 EM 1 - Dobrável, 
desmontável e suporte para comadre. Composição: Estrutura 
desenvolvida em aço carbono com pintura epóxi resistente à 
ferrugem e assento em plástico. 
CARRO CARRINHO DE AÇO INOX COM 3 PRATELEIRAS. Serviço 
para Transporte 3 Bandejas 80x52 Inox 430 prateleiras 
lisaDescrição Ficha Técnica: Bandejas com bordas 4cm.- Rodízios Und 
Super-resistentes para facilitar o deslocamento.- Rodízios traseiros 
com travas. Tamanho da bandeja: 4cm A x 51cm L x 80cm 
CARRO DE CURATIVO HOSPITALAR EM AÇO INOX COM BALDE E 
BACIA - Acompanha balde em aço inox com tampa, capacidade de Und 
10 litros e 20 cm de diâmetro.Acompanha bacia em aço inox de 30 

1 640,00 640,00 

2 1.599,00 3.198,00 

205.900,19 

15 1.980,00 29.700,00 

5 180,00 900,00 

2 460,55 921,lO 

1 1.440,00 1.440,00 

2 1.332,00 
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cm de diâmetro. Pés com rodízios giratórios de 50 mm (2 11
) de 

diametro.Peso máximo suportado por prateleira: 20 Kg.Dimensões: 
Largura: 0,40 m x Altura: 0,88 m x ProfUndidade: 1,10 m 
Carro de Curativo: Armação tubular, tampo e prateleira em chapa 
de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés 
com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido 
e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões: 0.75m X 0,45m larg. X 
0,80m altura. 
CARRO MACA PARA TRANSPORTE INOX, Leito Estofado com 
Grades, Leito fixo, estofado, compensado de 15 mm, com espuma 
Revestido em courvim. Cabeceira móvel. Grades laterais em tudo 
de aço inox de l" x 1,25 mm. Pára-choque de borracha. Suporte 
para soro em inox Rodízios de 5" sendo dois com freios em 
diagonais. Acabamento em pintura epoxi. DIMENSÕES Peso 
(Gramas) 30000, Altura (cm) 80, Largura (cm) 60, Comprimento 
(cm) 200 
COLCHÃO PNEUMATICO COM MOTOR INCLUIDO (ANTI ESCARAS)-
220v COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: Colchão Inflável, fabricado de 
PVCO, 3mm; Mangueira de Conexão; Unidade de Controle, com 
compressor de alumínio; 220V, Kit para pequenos reparos; Registro 
ANVISA: 80795959001. Material de PVC; Dimensões: 198x89x6cm 
(comprimento, largura e altura inflado); Peso: 2,3kg; Durável e 
compacta; -Indicado para pacientes até 130kq; 
MACA GINECOLOGICA. MESA GINECOLOGICA ESTOFADA. Modelo 
standard armação e gaveta em pintura epóxi, leito fixo totalmente 
estofado em corino. Acompanha par de porta-coxa estofado com 
haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epóxi. 
Assento fixo, encosto e peseira reguláveis. Capacidade Máxima: 
120kg. Dimensões externas aproximadas: 1,82 m compr.xSl,5 cm 
larqura x 0,89 cm alt. 
MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, EM AÇO PINTADO, COM 
GRADES DE PROTEÇÃO, CARRO MACA PADIOLA EPÓXI COM 
GRADES LEITO FIXO ESTOFADO, DESCRIÇÃO Confeccionado em 
tubos de 1.1/4 x 1,20 mm, rodízios,sendo 2 com freios em 
diagonal. Leito em madeira com espuma densidade 23, revestido 
em courvin fixo ao cavalete. Cabeceira regulável. Com grades 
laterais. Estrutura em pintura eletrostática . pó após tratamento 
antiferruginoso. Capacidade: 150kg. Dimensões: 1.80m x 0,50m x 
0,76m (CxLxA). Medidas da embalagem: 1,82 x 0,58 x 0,78 
(CxLxA). Peso: 25kq. 
MACA. Estrutura: Confeccionada em tubos de aço de carbono de 
1,20 mm, e os pés possuem ponteiras de borracha. Leito: É feito 
em madeira com espuma de 5 cm, revestida em courvin, e 
cabeceira possui regulagem de altura através de cremalheiras. 
Acabamento: Pintura eletrostática feito com pó e o interior sofre 
tratamento antiferruqinoso. 
MESA AUXILIAR HOSPITALAR COM RODIZIO 40X60, Mesa Auxiliar 
Inox c/ Rodas 40 x 60 x 80 cm, Especificação: Estrutura tubular em 
inox redondo, tampo e prateleira em chapa de aço, inox de alta 
resistencia, pés com rodízios de 2" 
MESA AUXILIAR PARA BISTURIS - AÇO INOXIDAVEL Estrutura a 
prateleiras totalmente confeccionadas em aço inoxidável, com 
acabamento polido. Dotado de rodízios de 03" sistema duplo 

Und 

Und 

Und 

Und 

Und 

Und 

Und 

Und 

94 

3 1.000,00 3.000,00 

1 1.920,00 1.920,00 

6 389,35 2.336,10 

5 1.078,00 5.390,00 

1 480,00 480,00 

12 779,95 9.359,40 

4 800,00 3.200,00 

1 1.080,00 1.080,00 
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rodado, com freios em diagonal. Dimensões: L: 0,50 m x C: 0,66 m 
x A: 0,80 MARCA BK. 
Mesa Auxiliar: Epóxi com Ponteiras Pés tubulares 3/4 com 
ponteiras tampo e prateleira com pintura epóxi. Dimensões 
externas aproximadas 40 cm comp. x 40 cm larg. x 80 cm alt. 
Espessura da chapa 0,61 mm bitola 24. Cubagem: 0,128 M3 Peso: 
4kq. 
MESA DE MAYO EM INOX, Armação tubular com rodízios de 2 
totalmente de inox altura regulável por roseta. Acompanha bandeja 
em aço inox.Altura mínima 0,77m. Altura máxima 
l,25m.Dimensões da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg. 
Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58.Cubagem: 0,2117m3, 
Peso: 3kq. 
SUPORTE DE SORO. Fabricado em tubo de aço carbono quadrado 
25x25xL20 mm, tubo de aço carbono 7 /8xl.20 mm, tubo de aço 
carbono 5/8xl.20 mm, e mecânico maciço de '1/4. Acabamento com 
pintura eletrostática - prensa tubo para regulilgem de altura e 
ponteiras de acabamento. Altura Máxima. 2.15 metros , e altura 
mínima 1.85 metros. 
SUPORTE HAMPER INOX C/ TAMPA INOX C/ SACO EM SARJA CRU 
SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX, Armação tubular em inox 
saco em forte tecido de algodão cru, pés com rodízios, CApacidade 
aproximada 150 litros. Dimensões aproximadas do saco: 0,50 cm 
de diâmetro x 0,80 cm de profUndidade. Dimensões externas 
aproximadas: Larq. 0,50 cm x Alt. 0,81 cm. Peso: 4kq. 

Und 

Und 

Und 

Und 

LOTE OS - MATERIAIS/EOUIPAMENTOS 
ARMARIO DE AÇO Especificação : Armário de Aço Fechado, com 
02 portas, 04 prateleirasi acabamento em epóxi, anti-ferruginoso, Und 
tamanho 1,98 x 0,92 x 0,42 em cor cinza 
Armário Vitrine 2 Portas: Porta com fechadura cilíndrica fundo e 
teto em chapa de aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro Und 
cristal de 3 mm e 4 prateleiras. Dimensões externas aproximadas 
66 cm comp. x 40 cm prof. x 165 m de altura. 
Balde a Pedal - em aço inox, acionamento a pedal, capacidade 30 Und 
litros. 
Cadeira fixa em Polipropileno - especificação: estrutura em aço 
carbono, assento e encosto em Polipropileno azul; medidas 
aproximadas: Altura Total: 84cm ± 3cm, ProfUndidade Total: 53cm Und 
± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm, Largura Encosto: 46cm ± 
lcm, Altura Encosto: 33cm ± lcm, Largura Assento: 46cm ± lcm, 
Profundidade Assento: 42cm ± lcm. 
Cadeira giratoria- Modelo: Operativa Secretária; Material: 
Construída de assento, Constituída de assento, encosto, coluna a 
gás e base com rodízio. Assento consiste em uma estrutura de 
madeira. Com cantos arredondados e espuma injetada com Und 
densidade de 45 e 50 mm de altura e de forma levemente 
adaptada ao corpo. Modelo da Base: Base giratória, pistão modelo 
gás juntamente encaixado a base de cinco pernas com cinco 
rodízios. 
Escada de 02 de graus - estrutura em aço, piso antiderrapante, Und 
pés com ponteiras emborrachadas que não permitem deslizamento. 

95 

10 270,00 2.700,00 

3 522,00 1.566,00 

10 234,00 2.340,00 

3 800,00 2.400,00 

71.396,60 

20 1.378,00 27.560,00 

20 l.260,00 25.200,00 

10 432,10 4.321,00 

30 281,30 8.439,00 

12 630,00 7.560,00 

6 126,00 756,oor 

f· 
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Uma Faria;s 

Longarina - especificação : com 03 lugares, armação de ferro, 

7 
estrutura metálica tratada por a ntiferrug ioso por fosfatização, 

Und 20 918,00 18.360,00 pintada em epóxi pó, assento e encosto em prolipropileno, na cor 
azul 
MESA AÇO INOX INDUSTRIAL / BANCADA DE APOIO - 2M 
(200X70X90CM), Mesa de 2m de comprimento, totalmente em aço 

8 inox, Suporta até 400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior Und 1 960,00 960,00 
e lOOkg na tampa inferior. resistente à corrosão, 100% Aço 
Inoxidável. 
Mesa para Computador: Especificação: revestida de melamínico, 

9 MDF, com duas gavetas com fechadura e chaves, na cor azul/cinza, Und 15 197,00 2.955,00 
dimensões mínimas : l,20m x 0,62 x 0,75. 
Mesa para Consultório/Escritório (birô) Especificação: revestida de 

10 melamínico, MDP, com duas gavetas com fechadura e chaves, na Und 10 478,19 4.781,90 
cor azul/cinza, dimensões mínimas : l,20m x 0,62 x 0,75. 
Mesa para Impressora - estrutura em aço carbono e tampo em 

11 madeira/mdp/mdf. Dimensões mínimas; altura: 70 cm, largura: 50 Und 12 197,00 2.364,00 
cm, profundidade: 40 cm. 

103.256,90 
LOTE 06 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 

Balança Adulto. Modelo: 104 A. Capacidade: 300 kg; peso mínimo: 
2kg; divisão: 100 gramas; tipo de balança: mecânica 
antropométrica; tamanho: adulto; estrutura~ chapa· de aço 
carbono; régua: aço cromado; perfil de escala numérica: alumínio; 

1 cursores: aço inoxidável; acabamento: tinta poliéster a pó; pés: Und 10 2.196,10 21.961,00 
reguláveis; material do pés: borracha sintética; antropômetro: 
alumínio anodizado e litografado; medida: até 2 metros; tapete: 
antiderrapante; medidas de base: 54 x 38 cm; homologada pelo 
INMETRO e aferida pelo IPEM. 
BALANÇA HOSPITALAR BRANCA BIVOLT 200 KG BASE .40X40CM 

2 
Conteúdo da embalagem: 1 Balança Antropométrica, Dimensões 

Und 1 1.985,95 1.985,95 aproximadas 117 x 52 x 43 cm (A x L x C), PEso aproximado da 
embalagem: 14,2 Kg, Possui bandeja em aço carbono 
Balança Pediátrica. Capacidade: 15Kg; Carga Mínima: 100g; 
Divisão: 5g; Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 
290 mm injetada em material antigermes; Faixa de medição 
antropométrica na concha de 54 cm; Gabinete em Plástico ABS; 
Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de 

3 largura; Estrutura interna em aço carbono bicromatizado · c/ Und 15 1.000,00 15.000,00 
cobertura plástica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte 
bivolt automático (90 a 240 VAC c/ chaveamento automático); 
Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas 
pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; Dimensões aproximadas: 54 x 
29cm. 

38.946,95 
LOTE 07 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 

1 
CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL 15 LITROS, 

Und 1 436,37 436,37 
MATERIAL EM POLIETILENO, REVESTIMENTO INTERNO 
Caixa térmica com termômetro: externo digital. Dados da caixa: 

2 
Produzida em material de alta resistência. Revestimento interno em 

Und 17 436,37 7.418,29 
poliu reta no (PU) que auxilia no isolamento térmico. Tampa 
removível. Capacidade de, no mínimo, 15 litros. Alimentação do I 

l 



0~7. 
V 

termômetro através de pilha. 
FILTRO HMEF ADULTO COM TRAQUEIA E TAMPA. 
CaracterísticasDimensões: Altura 78.3mm; 0 68.5mm, Material 
Meio Filtrante: Celulose & Polipropileno Hidrofóbico 

3 EletrostáticoEstrutura: Polipropileno, Saída de Umidade: >31mg/ ex 5 20,00 100,00 
H20 @ VT 500ml. Conexões: 22M-15F/22F-15M, Peso: 27g, Acesso 
a Monitorização Capnógrafo: Conexão Luer Lock. fêmea com 
tampaReqistro ANVISA 80158680013 
FILTRO HMEF INFANTIL COM TRAQUEIA E TAMPA filtro conectado 
a um tubo traqueia colapsável com tampa. Feito de material 

4 descartável e translúcido, Evita infecção no circuito respiratório, ex 2 21,00 42,00 
entrada para capnógrafo com conector luer lock. O tubo traqueia 
possui conexão 15/22 mm e é extensível de 8 a 15 cm. 

5 FILTRO MECÂNICO HEPA PLISSADO COM TRAQUEIA. ex 5 52,00 260,00 
Fita Métrica 1,50 Metros. Fita métrica para Costureira, Alfaiate, 

6 Artesanato, Academia, Medição corporal; Fita métrica de 1,5m de Und 70 5,14 359,80 
comprimento, usado para varias finalidades. 
Kit com 24 ventosas - acompanha aplicador; tamanhos (Diâmetro 

7 
interno): 4 unidades 2,6 cm, 4 unidades 3,6 cm, 4 unidades 4;2 

Kit 2 246,58 493,16 cm, 4 unidades 5 cm, 4 unidades 5,8 cm e 4 unidades 6,2 cm; 
modelo: ventosa chinesa; material: acrílico. 
LANTERNA CLINICA LED DIAGNOSTICO, Tampa Haste em Aço 

8 
(Liga/Desliga), Cabo (Punho) em Alumínio Anodizado para 02 

Und 3 150,00 450,00 (duas) pilhas pequenas tamanho AAA (Tipo Palito), Cabeçote em 
Alumínio Anodizado, LED 3,0 Volts. 
LANTERNA CLINICA. LANTERNA CLINICA LED 

9 ES~ECIFICAÇÃO: LANTERNA CLÍNICA LED - PARA EXAMES Und 17 150,30 2.555,10 
CLINICOS DE ROTINA. 
Regua Antropométrica Madeira Régua antropométrica pediátrica 
constituída em marfim, medindo 1 metro de comprimento e 

10 
mandíbula retrátil, contendo marcação em milímetros, super 

Und 15 138,54 2.078,10 prática e leve. Especificações: - Indicado para -medir crianças; -
Régua pediátrica; - Constituída em madeira marfim padrão; - 1 
metro de comorimeto. 

14.192,82 
LOTE 08 - MATERIAIS/EQUIPAM~NTOS 

COMADRE HOSPITALAR INOX 2,5 LITROS, Coletor Urinário 
1 feminino, DIMENSÕES: Peso (Gramas) 850, Altura (cm) 8, Largura Und 5 220,00 1.100,00 

(cm) 26, Comprimento (cm) 42 

2 
PAPAGAIO AÇO IXOXIDAVEL HOSPITALAR 1000ML, -Papagaio -- em 

Und 5 170,10 850,50 aço inoxidável - Capacidade de 1000 mi. ' 

PINÇA ADSON DENTE DE RATO 16 CM, pinça Anatômica Dente de 
Rato 16cm, Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável 
Cirúrgicos- Embalagem: Plástica individual, Garantia: 10 anos 

3 contra defeitos de fabricação- Certificações: Fabricado de acordo Und 2 61,45 122,90 
com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. 
dimensões: Altura: 8 Centímetros, Largura: 19 Centímetros, 
ProfUndidade: 16 Centímetros Peso: 200 Gramas. 
PINÇA ADSON DENTE DE RATO 18 CM, Material confeccionado em 

4 
Aço Inox. Material Autoclavável.Tamanho: 18cm, Garantia: 10 anos 

Und 2 74,85 149,70 
contra defeito de fabricação, Material: Aço Inox 304.Certificados: 
RDC 16/2013. ANVISA Reqistro MS: MS 80310620006. f 

1 
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PINÇA BACKAUS 10CM. Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-
420, Marca ABC, Fabricante ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, 
Garantia 10 anos, Certificações Fabricado de acordo com Padrões 
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS: 
10304850059. 
PINÇA BACKAUS 14CM, Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-
420, Fabricante BSZ INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, Garantia .10 
anos, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS: 10304850059. 
PINÇA CRILE CURVA, Medida: 14cm, em Aço Inoxidável AISI-420. 
PINÇA CRILE CURVA, Medida: 16cm, em Aco Inoxidável AISI-420. 
PINÇA CRILLE RETA, Medida: 14cm, Confeccionado em Aço 
Inoxidável AISI-420. 
PINÇA FAURE COM DENTE 20 CM, Confeccionado em Aço 
Inoxidável Cirúrgicos. Utilizado em procedimentos Ginecológicos. 
PINÇA FAURE COM DENTE 22 CM REG. MS:10304850055.Produto 
Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos.Garantia:lO anos 
contra defeitos de fabricação.Certificações:Fabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT; CE; 
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 10 CM, Produto Confeccionado 
em Aço Inoxidável Cirúrgicos- Embalagem: Plástica individual, 
GARANTIA: 10 anos contra defeitos de fabricação· - Certificações: 
Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, 
Normas da ABNT, CE. Dimensões: Altura: 10 Centímetros, Largura: 
5 Centímetros, ProfUndidade: 10 Centímetros, peso: 200 Gramas. 
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM, Produto Confeccionado 
em Aço Inoxidável Cirúrgicos- Embalagem: Plástica individual, 
Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação- Certificações: 
Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, 
Normas da ABNT, CE. Dimensões: Altura: 10 Centímetros, Largura: 
5 Centímetros, ProfUndidade: 13 Centímetros, Peso: 200 Gramas. 
PINÇA KELLY CURVA 14CM, Pinça Kelly Curva 14 cm utilizada para 
hemostasia.hastes arredondadas, Produzido em aço inoxidável com 
tratamento contra oxidação. Instrumental cirúrgico padrão, 
Garantia: lO anos. 
PINÇA KELLY CURVA 16CM, produto confeccionado em aço 
inoxidável cirúroicos. 
PINÇA KELLY RETA 14CM, reg. ms: 10304850055, Material: 
Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos, Garantia: lO 
anos contra defeitos de fabricação, Certificações: Fabricado de 
acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da abht, 
ce. . 
PINÇA KELLY RETA 16CM, pinça kelly reta 16CM, Produto 
Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Tamanho: 16CM, 
Embalagem: Plástica individual, Garantia: 10 anos contra defeitos 
de fabricação, Certificações: Fabricado de acordo com Padrões 
Internacionais de Qualidade, Normas da abnt, ce. 
PINÇA KOCHER RETA 16CM, Instrumental com qualidade, 
Produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de 
garantia.Modelo: Pinça Kocher Reta, Tamanho: 16 cm, Registro 
ANVISA: 80310620005. 
PORTA AGULHA PARA FIO DE AÇO 14CM, REG. MS: 10304850055. 
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6 45,50 273,00 

2 69,65 139,30 

2 41,80 83,60 
5 49,55 247,75 

3 41,80 125,40 

2 112,00 224,00 

2 84,80 169,60 

4 40,80 163,20 

4 36,70 146,80 

4 41,80 167,20 

2 49,55 99,10 

2 41,80 83,60 

2 49,55 99,10 

2 59,30 118,60 

2 36,90 

73,8~ 
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Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável 
Cirúrgico.Embalagem: Plástica individual, Garantia: 10 anos contra 
defeitos de fabricação.Certificações: Fabricado de acordo com 
Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. 
SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE DESCARPACK, 13 

20 
LITROS - Suporte de metal para coletor perfurocortante 13L -

Und 10 67,28 672,80 
Descarpack, Especificações: Material: arame BTC na cor 
branca.Possui parafusos e buchas para fixação na parede. 

21 
TESOURA MAYO RETA 16CM, Tesoura Mayo Reta 16cm, Produzido 

Und 4 50,55 202,20 em ac;o inoxidavel com tratamento contra oxidação 
TESOURA METZEMBAUM CURVA 14 CM, tesoura cirúrgica, Ponta 

22 Romba, em aço inoxidável. Autoclavável.Dimensão:- Comprimento Und 2 55,25 110,50 - 140 mm- Espessura da ponta ativa - 1,0 mm- Largura da ponta 
ativa - de 0,8 mm á 8,0 mm. 
TESOURA METZEMBAUM CURVA 18 CM, Ponta Curva, 

23 Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico~ AISIA20, Certificações 
Uhd 2 66,00 132,00 Fabricado de acordo com Padrões Internaciollais de Qualidade, 

Normas da ABNT, CE. REG. MS: 10304850059 ... .. 
5.554,65,.. 
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ANEXO li 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Município de Farias Brito, Estado do Ceará. 

100 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, 
especialmente os do Decreto nº 10.024/2019 e das Leis nº 10.520/2002 e 
8.666/1993, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão Eletrônico nº 
2022.02.24.1. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens 
especificados noAnexo 1, caso sejamos vencedor[es) da presente Licitaçãó. 

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao atendimento das 
necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE, conforme especificações 
apresentadas abaixo. 

Computador - Espectficação ···.míníma:·· que. esteja 
em .linha de produção pelo fabricante. Computador 
desktop com processador no mínimo que po$sua 
rio mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequênda de 
3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB otfSSD 
240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos 
idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 l 
2.133MHz.ou .. superior;. operando em modalidade 
dual .CHANNEL.•.······ A·• ...... placaprincipal .. deve. ter 
arquitetura ATX, MICROATX,· BTX .. ou MIC80BTX, 
conforme padrões estabelecidos e divulgados no 
sítio www.formfactors.org, organismo que define 
os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot 
PCl-EXPRESS .. ···· 2.Q . · xlfi .. ou.. superior. Possuir 
sistema de ··detecção····deiotrusão de chassis,. com 
acionador instalado··no gabinete. n adaptador de 
vídeo integrado deverá serno mínimo de 1 GB de 

m. e.··mória. Possuir su·p·o·· .• rte··· <.··ao .. M.·. l .. ·.c·····.R··.··.os·o· .·.FT·· .• ·····º.··. 'R. E.··.C .. T· .. · .. ·X····· .. I 1U1 ou superior. Suportar monitor estendido. 
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo 
menos 1 digital do tipo HDMI, display PORTou DVL 
U.nidadecombinadade gravação de disco ótic.o CD, 
DVD rom. TecladoUSB, ABNT2, 107 teclas.com 
fio.e· mouse USB,HOODPt 2 botões, scrollcom 
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 1 O pro (64 bits). Fonte compatível e que 
suporte toda a configuração exigida no item. 
Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical 
ou horizontal. Todas os equipamentos ofertados 
(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem 
possuir gradações neutras das cores branca, 
preta ou cinza, e manter o mesmo padrão 

Marca Valor 
Uflit.ário 

Valor Total 
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Computador (Oesktop - Básico) - especificação 
mínima: que esteja em linha de produção pelo 
fabricante; computador desktop com processador 
no mínimo Intel Core i3 ou AMO a10 ou similar; 
possuir 1 [um] disco rígido de 500 giga bytes; 
memória Ram de 08 [oito) gigabytes, em 02 (dois) 
módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, 
do tipo SDRAM ddr4 2 .133 MHZ pu superior, 
operando em modalidade dual CHANNEL; a placa 
principal deve ter arquitetura A TX, MfCROA TX, 
BTX, ou MICROBTX, conforme padrões 
estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org , organismo que define os 
padrões éxistentes; possuir pelo menos 01 (um) 
slot PCl-EXPRESS 2 .O x16 nu superior; . possuir 

=~~n~~o~8 i~=:l~~~o ~& irt:tti~:~~8a~~~~~cod~ 1 

vídeo. integrado deveráser no mínimo de 01 {um) 
giga byte . de memoria, .·· .·possuir .. suporte ao 
MICROSOFT DIRECTX ... 1n.1.· ou ..•• superior, suportar 
monitor estendido, possuir n rnínimo 02 {duas) 
saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital 
do tipo HOMI, display PORT OU DVI; unidade 
combinada .. de gravação·. de disco. ótico CO,OVD 
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 Wi fi padrão 
IEEE .··· 802.11 . b/g/n; sistema operacional 
Windows 10 pro (64bits]; fonte compatível.e que 
suporte toda a configuração exigidà no item; 
gabinete e periféricos deverão funcionar navértical 
ou horizontal;. todos os equipamentos ofertados 
(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem 
possuir graduações neutra das · .cores branca, 
preta ou.cinza,.•e··manter•.e.mesmopadrão de cor; 
todos os componentes do produto. deverão ser 
novos, sem uso, .. reforma·.ou•.tecondicionamento; 
garantia de 1 2 meses. 
Impressora Laser - especificações.· mínimas: que 
esteja em linha de produção·. pelo ·.fabricante; 
impressora < laser . com padrão cje cqr 
monocromático; . resolução . mínima de .1200 < x 
1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto 
PPM; suportar taniahho de papel a5, a4 carta e 
ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; 

1 ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; 
permitir compartilhamento por meio e rede 
10/100/1000 ethemet 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. 
Notebook - especificação mínima: que esteja em 
linha de produção pelo fabricante; computador 

Und 

Und 
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1 portátil (notebook) com processador no mínimo 
Intel Core i5 ou AMO a1 O ou similar; 1 (um) disco 
rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 
7. 200 rpm; unidade combinada de gravação de 
disco ótico CD, DVD Rom; memória RAM de 8 
(oito) gigabytes, em 02 [dois] módulos idênticos de 
04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 
2. 133 MHZ ou superior, tela LCD .de 14ou 15 
Polegadas Widescreen, suportar· resolução 1.600 
x 900 pixeis; teclado deverá conter todos os 
caracteres da língua portuguesa , inclusive ç e 
acentos, nas mesmas posições do teclado padrão 
abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões 
integrados; mouse óptico com conexão UBS e 
botão de rolagem (scrollJ; interface .de rede 
10/100/1000 com~ctor rj-45 fêmea e WIFI 
padrão IEEE 802 .. 11 ª a/b/g/n; sístema 
operacional Windows 10 pro (84 bits); bateria 

r.·e .• car.regável·d·· o tipo í.º ... ·n.·.··d .. ·.e····.·· .. l.·í·t··.iº.· .•·.··.•.cº.•·.m .......•. n.º.·.• ... m ....... ·í···n·.·· ..•. im····• ... º. º ... 6.•I (seis) células; fontes externas automática 
compatível com.oite111; possuirintertacesUSB 2.0 
e 3.0, 01 (uma) HDMI ou· display port 01 (uma) 
VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080pJ; 
deverá vir acompanhado de maleta do > típo 
acolchoada para transporte. e acondicionamento 
do equipamento; o equipamento deverá ser novo, 
sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia 
de ·.12 •meses. 

Ar condicionador 12.000 btus - especificação: 
condicionado slip, inverter, quente e frio. branco, 
características baixo ruído, controle remoto, 
desumidificaÇão, filtro antivírus,. função . sleep, selo 
pmcel, classe A, compressor, · consumo t kvv/h1 
17 ,01 . vazão de• .ar 500,timer, filtro . de proteção 
ativa, direciorn3dores de ar saída regulável do ar, 
painel eletrôníco,cóntrole de temperatura, 
voltagem 220v/110v, conteúdo da embalagern: 
unidade evaporada, 1 controle remoto, dimensões 
aproXimadas do produto cm ( axl.xp) 
26, 2x79x19 ,5cm, garantia do fornecedor. 
Ar condicionador 9.(JOO btus ~ especifiqação: 
condicionado slip, inverter,• ·quente e frio, .·branco .• 
características baixo ruído, controle remoto, 
desumidificação, filtro antivírus, função sleep, selo 
procel, classe A, compressor, consumo ( kw/h) 
.timer, filtro de proteção ativa, direcionadores de 
ar saída regulável do ar, painel eletrônico ,controle 
de temperatura, voltagem 220v/110v, conteúdo 
da embalagem: unidade evaporada, 1 controle 
remoto, garantia do fornecedor. 
TV. tamanho de tela: 32 polegadas.Resolução: HD 
(1366 x 768p)Sistema Operacional: Saphi. 
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Frequência: 60 Hz. Potência de áudio: 10 Watts 
1 RMS. Conectividade: HDMI (2x), USB (2x) e Wí-Fi. 
GELADEIRA Refrigerador doméstico com 
capacidade mínima de 275 litros - , Capacidade 
mínima do refrigerador 215 lt, e capacidade 1 

mínima do freezer de 60 lt, cor branca, Contendo: 1 

porta ovos, controle de temperatura, pés 
reguláveis, bivolt. Eficiencia de. energia: tipo A 
Bebedouro de Coluna Gelágua - especificação: 
dimensões aproximadas do produto: 220v altura: 
1.01 m largura: 32.00 cm profundidade: 32.00 
cm profundidade: 32.00 cm, cor branco, tipo de 1 
água: garrafão, material de plásticos e aço, com I' 

02 torneiras, bandeja de água removível. 
VENTILADOR. Fonte de .. ·. alimentação: energia 
eletrica; numero de velocidades; 3; •·· num13ro de 
lâminas: 6; Tensão: 220 voltS; cdrnprimer1to de 
lâmina: 47 centimetros 

Und 

Und 

Und 
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LOTE.03~ .. MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 
ANALISADOR DE IONS/ ELEIROLITOS .. BIOCLIN Und 
IONSK+, NA+, CL-, CA2+, PH - R10050 
ANALISADOR DE URINA URIVISION 100 -WAMA,_ 
CÓD 01871 
ANALISADOR IMUNOLOGICO FINECAREFIAMETER Und 
PLUS CELER-CÓD. 02995 
APARELHO PARA HEMOSSEDIMENTACAO VHS Und 
TIMER- MARCACLOT 
ASPIRADOR CIRÚRGICO 6L COM 
AUTOCLAVÁVEL M0600, Tensão .. l27/22QV 
Bivolt automático, 60 Hz, Fusível 3A, Capacidade 
do frasco coletor 3,0 litros cada frasco. Dimensão 
do aparelho e: 450 X L: 485 X A: 1040 mm, 
Potência nominal total· 200w ou·. aprox. 1/4·.· CV 
+/- 8%, Proteção térmica.Sim. Tipo de proteção 
c.ontr.a choque elétrio() Asprrª .. · dor de classe /Pedal 1 

classe li 
BIOMBO HOSPITALAR · .. ·TRIPLO.•.· ESMALTADO, 
Estrutura tubular em aço redondo;"." ·Cortinas em 
plástico pvc 0,20 branco •. ·.· ... · Pés com rodízios 
giratório de 2" de diâmetro, Dimensões: 1,82111 
largura aberto x 0,66m largura fechadox ·· 1, 77m 
altura x0,5Qmcomprimento;Peso: 10KG. 
BISTURI·· ELÉTRICO···· HF-1go .. Características: ... 6 
funções: corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, 
coagulação e bipolar. Oisplay digital que indica 
potências. Memória não volátil, Sistema de 
monitoramento de circuito com alarme e 
reconhecimento automático de placa-paciente Und 
comum ou bipartida.Produto certificado de acordo 
com a norma NBRIEC 60601-2-2, incluindo teste 
de interferência eletromagnética [EMC) - Classe CF 
Dimensões:15 cm (A] x 24,5 cm (L) x 26 cm [PJ, 
Peso: 3,5 Kg, Registro Anvisa:N. º: 

1 

1 

1 

1 

1 
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l 10247670035, Alimentação: 127 / 220 VAC -
50/60 hz 
CENTRIFUGA LABORATORIAL - Microprocessada 
Digital 24 Tubos 1 Oml 
COAGULOMETRO MAX COAG 1 CANAL C/ 
PIPETADOR 
DESTILADOR DE AGUA CR!STÓFOLI, Destilador de 
água Cristófoli · Desenvolvid() para destilar água 
para uso em autoclaves de esterilização a vapor, j 
Capacidade: 4 litros, Dimensões: 27 x 33 x 27,6 
cm {L x A xP), Voltagem: 127 V ou 220 V. 
Frequência: 50/60 HzAlimentação Elétrica, 
Registro ANVISA, Capacidade do Reservatório -
Água Destilada 3, SL, Reservatório ..- Água Comum 

1 
4 LTempo de Ciclo Aproximado 6.-8; horas 
DETECTOR FETAL PORTÁTIL. DIGITAL - sensibilidade 
a partir de 1 0-1 2 semanas; transdutor dé alta 
sensibilidade;. alto-falaritede alta performance; 
entrada para fone de ouvido, gr~vador de som ou 
computador;··. botão liga/desliga e . controfe·.·de 
volume e desligamento automático; tela de. lcd com 
indicador de, batimento cardíaco fetal e bate.ria 
fraca no display, bateria interna recarregávéL e 
carregador integrado ao equipamento (bivolt); 
dimensões aproximadas: 33mm x 117mm x 131 
mm, performance fhr: faixa de medição: 50-240 
bpm; resolução: 1 bpm; precisão: ± 1 bpm; saída 
de energia: 20mw. transdutor: frequência 
nominal: 2.0mhz;<frequência de operação: 2Dmhz, 
± 10%; p-: <1mpa; lob: <20mw/cm:2.; ispta: <100 
ITiw/ cm2 , intensidade de saída de ultrasSül11: 
isata <10 mw/cm2 ; área de radiação efetiva do 
transdutor: 154mm2 , garantia de 1 ano contra 
defeitos defabticação. 
DETECTOR FETAL PORTATIL 
F02008 Transdutor· de alta sensibilidade.·. Design 
ergonômico· e· .. comparyimento para transdutor. 
Entrada para fone de ouvido ou ~ravador de som 
ou .•.. computador.Tela·. de LCD·. para .visualização 
numérica do batimento cardíaco fetaL Alimentação 
através de pilhas alcalinas. Certificado pelo 
JNMETRD. 
Eletrocardiógrafo digital de 12 canais e 12 
derivações simultâneas CARDtocARE 2000 -
Laudo ínterpretativo, Impressão em papel termo
sensível milimetrado,papel comum A4, Velocidade 
de avanço do papei ajustável entre 25mm/seg e 
50mm/seg, operação em modo manual e modo 
automático, Aquisição das '12 derivações, Oispiay 
com visor de cristal líquido digital, Proteção contra 
descarga de desfibriladores, Atualização do 
software pela internet gratuitamente 
FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVEL, LED95220 V 
/ 50 HZ, Foco Cirúrgico Auxiliar LED, 
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Und 
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Und 
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Equipamentos projetados e montados seguindo 
normas nacionais e internacionais de segurança 
elétrica e gerenciamento de riscos, Possui haste 
giratória, Rodízios em material resistente, aço 
tratado com banho antioxidante e antiferrugem. 
Pintados em epóxi a 250º Célsius com 
acabamento em poliestireno de alto impacto. 
Sistema de iluminação con:. LED, .iiuminância·é.de j 
31.000 luxa 75 cm e 24.000 luxa 100 cm de 
distância, ajuste fixo com diâmetro de foco 
correspondente a: "d50=100 mm". Vida útil 
mínima esperada para os LED'S de 35.000 horas 
e média de 50.000 horas.Normas: NBR IEC 
60601-1 e ABNT NBR IEC 60601-1-2., selo do 
INMETRO. Manopla removível e autoólaváveL 
FOCO PARA PREVENÇÃO. . Cómposição de aço 
carbono, leve (2,4 kg)>e de alta durabilidade 1 

porque .não enferruja ... Ha~te fleXÍvel·para .• ··.rnfjlhor 
direcionamento da lâmpada. Altura regulável. de 
110 a 135 cm.Acompanhalâmp~fja Led fria e 
branca 6w bivolt ... Base com rodinhas para facilitar 
locomoção. 
KlT CPAP A!RSENSE 1 O + UMIDIFICAOOR RESMED 
+ MÁSCARA YUWELL ORDNASAL Vlf.VV 
ESPECIFICAÇÕES. TÉCNICAS, Uso Adulto, Diâmetro 
da válvula: cotovelo de 22mm, Quadro central; 
válvula/cotovelo e clipes em policarbollato · e 
polipropileno ... Almofada .ern .silicone, DIMENSÕES 
DA MÁSCARA:TamanhoPeM. 
KIT VALVLJLA REGULADORA PARA GILl~ORO COM 
FLUXOMETRO OXIGÊNIO, Escala· de ··pressão do 
manômetro: O à 31 , 5 Mpa (0 à 315 Kgf/cm2J, 
Conexões de entrada e saída: Latão cromado, 
Manômetro: AÇo com pintura epóxi. - Conexões de 
entrada e saída, .conforme as normas ABNT. -
MICROSCOPIOLABORATORIAL. 
MONITOR MULTIPARÂMEf80S .··.. INMAX 12" 
BÁSICO INSTRAMED .... ·· Cód.;. Hef.7547, acesso 
sirnples e rápido, observar as trequênciaE> 
cardíacas, garantia da m.arcaJnstramed. 
NEGATDSCOPIO. Negatoscópio De 01 Corpo; 
jVlodelo Simples-Desti11adosA·.Simples Visualização 

f ou Para Fins De Diagnóstico De Imagens 
Analógicas Ou pigitais; Construído Em Chapa. De 
Aço; Pintado Eletrostaticamente Nas Cores Cinza, 
Branco, Bege Ou Preto; Parte Frontal Em Acrílico 
Translúcido Branco Leitoso; Iluminação Através De 
Duas Lâmpadas Fluorescentes De 15W 8500K 
Por Corpo; Acionamento Por Reatores Eletrônicos 
De Alto Fator De Potência; Luminância Aproximada 
De 2000 Nits; Acendimento Através De 
Interruptor; Disponível Em 11 OV ou 220V; 
Dimensões Externas: 380X1 OOX485Mm; 
Dimensões Área De Leitura: 360X41 OMm; 
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Grupo:Padrão;Altura:485; 
Comprimento:380 mm 

Largura: 100 mm;1 

Otoscópio Simples - iluminação branca e de alto 
brilho; possibilita avaliar a mobilidade da 
membrana timpânica; reostato para controle de 
intensidade da luz; não contém látex; transmissão 
da luz direta; lâmpada: vácuo, halógena ou led; 

21 1 material da cabeça: metal; .. material do cabo em 
metal; acabamento do cabo recartilhado; tensão 
2.5v; alimentação: 2 pilhas tipo c; lente de 
aumento 4 vezes; acompanham o produto: 05 
espéculos auriculares autoclaváveis (2.5, 3.5, 4.5, 1 

5.5 e BmmJ 01 estojo macio para otoscópio e 
1 

seus acessórios; garantia do equipamento: 1 ano. 1 

23 

24 

Oxímetro de Pulso Portátil de• Mão "" telá com LCD 
colorido de alta resolução, indic8Çãô da Sp02, 
frequência cardíaca, força de pulso, onda 
pletismogrâfica e tabelas de tendêncra. ·· Aparelho 
portátil e leve, corn bate:rias e sensor. Tela 
rotacional, permite visuali~ação .•. na yertiçal .. ou 
horizontal. Níveis de. alarmes ajustáveis da Sp02 e 
frequência cardíaca. Informações:· memória interna 
permite armazenar 120 horas de dados •. ·cfe 
tendências.. Indicador·· luminoso de alerta, sofütvare 1 

permite ... armazenar, visualizar e·· compartilhar 
eventos . através da conexão USB · (opcional), 

IAlim. entaçã. º.. bi·v.·ol·t. ª .. u .. to··m .. á. tl.·.co, bateria .in.terna. 
recarregável com autonomia de 20 horas e 

f Gàrregador integrado ao equipamento, 
. Gerenciamento de informações do .•.•. paciente, 
incluindo nome, sexo e tipo Aplicável para 
pacientes adulto, pediátrico e neonatal, Dados 
técnicos: Sp02 : Intervalo: 0-1000/o, .·Precisão : ± 
2% em]0-100%, Resolução: 1 %, Pulsação : 30-
250bpm, Precisão: < ± ffüpm, Resolução: 1 %. 
Dimensões: 13,5 x.7,5 x g,8 cm, Peso: 260 
gramas. Acessórios inclusos: 01 Sensor de Sp02 
reutilizável adulto, lJ4 ......... bateria.s . . Ni-MH 
recarregáveis, 01 capa de .proteção corri suporte, 
01fonte de alimentação bivolt {100 a 240VACJ, 
01.manual de operação. 
SENSOR DE. OXIMETRIA CLIP ADULTO 
COMPATÍVEL.COM MONITOR CHOJCEMMED. 
SENSQR .>DE . . . OXJMETR!A.. COMPATÍVEL C/ 
MONITOR OUDEF .< Descrição ·do Produto: Marca: 
YKD Maple, Sensor de Oximetria Adulto Compatível 
com (OLIDEF LOGlCARE) Cabo com 3 metros de 
comprimento permite maior mobilidade, 
"dispensando a necessidade de um cabo extensor"; 
Modelo: CSL2858 , Plug com 8 Pinos. 
Compatibilidade: (OLIDEF LOGICARE). 
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LOTE 04 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 
1 Mesa Para Exames - estrutura confeccionada em Und 15 
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aço carbono tubular; leito estofado em espuma 
densidade D 28, revestimento em courvim, 
montado sobre quadro com estrado em tubos de 
aço carbono; cabeceira regulável, tratamento anti
ferruginoso, pintura eletrostática à pó; com 2 
gavetas em metal ou MDF sob o leito; Pés com 
ponteiras plásticas; Capacidade mínima: 150 kg; 
medidas aproximadas: Altura: 80,00Centímetros, 
Largura: 60,00 Centímetros, Profundidade: 1,85 
Metros 
APOIO /SUPORTE BRAÇADEIRA PARA COLETA DE 
EXAMES, altura ajustável de 74cm a 
11 Ocm.Estrutura em aço carbono e pintura 
eletrostática, Haste cromada, Pés niveladores, 
Apoio de mão com capa remoVíveL Ficha. técnica: Und 
Produto:. apoio de braço com altura regulável, 
Composição: aço com pintura eletrostáticfi branca. 
Altura mínima de 74 >cm. Altura. máxima de 
110cm. Medidas do apoio de<brélQ.o: 19cm x 1. 3cm 
Garantia fornecida pelofabricante. 
CADEIRA PARA BANHO/HIGlENIZAÇÃO Cadeira .de 
Banho Dobrável em Aço para 100 kg modelo D40 
3X1 MUL TIUSO Construída em aço carbono e 
pintura epóxi. Especificações: - Alta resistência a 
umidade . ·· (pintura epóxí); - Leve ·e prática;••· .e 

Desmontável e dobrável; - Suporte para comadre; -
Resistente; - Encosto em courino fiexivei; -Apoio d1:3 1 

braços ernonômico em. plástico; - Apoio ·de·.·· pés 
removível; - 04 rodízios giratóriosde 4"; • .:. Rodas 
dianteiras com freio;··;.; Sistema. de engate·.· rápido 
pino click; - Armazenamento otimizado, ideal para 
uso em pequenos espaços; - Ocupa apenas :25% 
do espaço comparado às demais cadeiras de 
banho similares; JARGURA . INTERNjX 44 CM / 
LARGURA TOTAL53CMPESOMÁXIMO ATÉ 100 
KG ROBUSTEZ ~ Estrutura em aço carbono e 
assento errlplástico .. ·GlROOE 360º·.s····EM 1 -
Dobrável, deslllontávele suporte para comadre.! 
Composição: Estrutura desenvólvida em . aço 
carbono com pintura epóxi resistente à ferrugem e· 
assento em plástico. 
CARRO CARRINHO. DE. AÇO .>INOX COM .·3 
PRATELEiRAS. Serviço para/fransporté s·. Bandejas 
BOx52···. Inox .. 480 ··prateleiras ..• lisaDescrição• Ficha 
Técnica: Bandejas com bordas 4cm.- Rodízios 
Super-resistentes para facilitar o deslocamento.
Rodízios traseiros com travas. Tamanho da 
bandeja: 4cm A x 51 cm L x 80cm 
CARRO DE CURATIVO HOSPITALAR EM AÇO INOX 
COM BALDE E BACIA - Acompanha balde em aço 
inox com tampa, capacidade de 1 O iitros e 20 cm 
de diâmetro.Acompanha bacia em aço inox de 30 
cm de diâmetro. Pés com rodízios giratórios de 50 
mm (2") de diametro.Peso máximo su ortado or 
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prateleira: 20 Kg.Dimensões: Largura: 0,40 m x · 
Altura: 0,88 m x ProfUndidade: 1, 10 m 
Carro de Curativo: Armação tubular, tampo e 
prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e 
suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios 
de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio 
polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões: 
0.75m X 0,45m larg. X 0,80m altura; 

1 CARRO MACA PARA·· TRANSPORTE INOX, Leito 
Estofado com ·Grades, Leito fixo, estofado, 1 
compensado de 15 mm, com espuma Revestido 1 

em courvim. Cabeceira móvel. Grades laterais em 
tudo de aço inox de 1" x 1,25 mm. Pàra-choque 
de borracha. Suporte parasoro erninox Rodízios 
de 5" sendo dois com freio.s em •diagonais. 
Acabamento em pintura epoxL DIMENSÕES Peso 
(Gramas) 30000, Altura (cm) 80,<largura (cm) 
60, Comprimento (cmJ200 
COLCHÃO PNEUMATICO·· COM MOTOR !NCLUIDO 
(ANTI ESCARAS]-220v COMPOSIÇÃO DO 
PRODUTO: Colchão lnflável, fabricado de .··• PVCO, 
3mm; Mangueira de Conexão; Unidade de 
Controle, com compressor de alumínio; 220V,.Kit 
para . ·. pequenos reparos; Registro ANVl$A: 
80795959001 . Material de PVC;< Dimensões: 
198x89x6cm (comprimento, largura e a~ura 
inflado}; Peso: 2,3kg; Durável e compacta; .;. 
Indicado para pacientes até 130kg; 
MACA G!NECOLOGICA. MESA GINECOLÓGICA 
ESTOFADA. Modelo standard armaÇãn e gaveta 
em pintura epóxi, leito fixo totalmente· estofadbem 
corino. Acompanha par de porta-coxa estofado 
com haste em aço zincado e suporte para balde 
em pinturaepóxL Assento fixo, encosto e peseira 
reguláveis. . . Capacidade • . Máxima: . ·. 120kg, 
Dimensões externas aproximadas:j, 82 m compr. 
x 51,5 cm largura·x O,B9 cm.çilt. 
MACA PARA TRANSPORTE . .OE PACIENTES, EM 
AÇO PINTADO, COM. GRADES .. · DE PROTEÇÃO, 
CARRO MACA PADIOLA EPÓXl coM· GRADES LEITO l 
flXO·.ESTOFADO, DESCRIÇÃO ..• confeccionado· ern 
tL1bos ·.de 1.1/4. x J ,20 ·.mm, rodízios, sendo 2 •. com 
freios em diagonal. Leito em madeira com espuma 

Und 

Und 

1 O densidade . 23, revestido . e111 •. · .courvin fixo ao Und 
cavalete. CabeceirareguláveL Com grades laterais. 
Estrutura em pintura eletrostática pó após 
tratamento antiferruginoso. Capacidade: 150kg. 
Dimensões: 1 .80m x 0,50m x O, 76m (CxLxAJ. 
Medidas da embalagem: 1,82 x 0,58 x 0,78 
(CxLxA). Peso: 25kg. 

11 

MACA. Estrutura: Confeccionada em tubos de aço 
de carbono de 1 , 20 mm, e os pés possuem 
ponteiras de borracha. Leito: É feito em madeira 
com espuma de 5 cm, revestida em courvin, e 
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cabeceira possui regulagem de altura através de 
cremalheiras. Acabamento: Pintura eletrostática 
feito com pó e o interior sofre tratamento 
antiferruginoso. 
MESA AUXILIAR HOSPITALAR COM ROOIZIO 
40X60, Mesa Auxiliar Inox c/ Rodas 40 x 60 x 80 
cm, Especificação: Estrutura tubular em inox Und 
redondo, tampo e prateleira em chapa de aço, inox 
de alta resistencia; pés com rodízios de 2" 
MESA AUXILIAR PARA BISTURIS AÇO 
INOXIDÁVEL Estrutura a prateleiras totalmente 
confeccionadas em aço inoxidável, com 
acabamentó polido. Dotado de rodízios de 03" Und 
si~tema_ duplo rodado, com .. freios .. em diagonal.! 
D1mensoes: L: 0,50 m x G: 0,66 m x A: 0,80 j 
MARCABK. 
Mesa .. Auxiliar: Epóxi comPonteifas Pé!3 tubulares 
3/ 4 com ponteiras tampo.eprateleiracompintura 
epóxi .. Dimensões ext$rnas >aproxiIT1adas. ~O .. cm Und 
comp. x 40 cm larg; x 80>cm aft; p!3pes$ura da 
chap(3 0,61 mm bitola 24. Cubagem: 0,128 M 3 

Peso: 4kg. 
MESA.DE MAYO EM INOX, Armação tubular com 
rodízios de 2 totalmente •. de inox altura regulável 
por roseta. Acompanha bandeja em aço 
inox.Altura m1rnma O, 77m. Altura maXJma Und 
1,25m.Dimensões da bandeja: 43cm de comp. x 
30,5 cm. de Jarg;. Medidas da embalagem 0,73. X 
0,50 X 0,58.Cubagem: 0,2117m3 ,>Peso: 3kg. 
SUPORTE. DE SORO. Fabricado erhtubo .. de .. aço 

ca .. r.bo ... ·.·n. o q .. uadrado 25x25x1 .20 mm, tub···.º.·.·.··. d.e··· .. · .. ac ... º.· ··.·.1 carbono 7 /8x1 .20 mm, tubo de aço carbono 
5/8x1 .20 mm, e mecânico maciço de %. 
Acabamento com pintura eletrostática - ·. prensa 
tubo para · regllfagem ·.· de aftura e • ponteiras· de 
acabamento. Altura Máxíma 2 .. 15 metros , e 
altura mínima 1 . 85metros. 
SUPORTE HAMPEH INOX C/.TAMPA INOX C/ 
SACO EM SARJA CRU SUPORTE PARA SACO 
HAMPER INOX, Armaçãotubular em inox saco ern 
forte tecido de algodão <cru,. pés com rodízios, 
CApacidade apmxirnada. 150 litros .... Dimensões 
aproximadas.do.· .•• saco: O.fio. cm .. de diâmetro.x 
0,80 crn de pr9fUndidade. Dimensões externas 
aproximadas: Larg; 0,50 .cm x Alt. 0,81 cm. 
Peso: 4kg. 
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LOTE 05 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 
ARMARIO DE AÇO Especificação : Armário de Aço 
Fechado, com 02 portas, 04 prateleiras, 
acabamento em epóxi, anti-ferruginoso, tamanho 

1 1,98 x 0,92 x 0,42 em cor cinza 
Armário Vitrine 2 Portas: Porta com fechadura 
cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura 
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epóxi. Portas e laterais de vidro cristal de 3 mm e 
4 prateleiras. Dimensões externas aproximadas 
66 cm comp. x 40 cm prof. x 165 m de altura. 
Balde a Pedal - em aço inox, acionamento a pedal, 
capacidade 30 litros. 
Cadeira fixa em Polipropileno - especificação: 
estrutura em aço carbono, assento e encosto em 
Polipropileno azul; medidas aproximadas: Altura 
Total: 84cm ± 3crn, Profundidade Total: 53crn ± 
3cm, Largura Total: 54cm ± 3crn, Largura 
Encosto: 46crn ± 1 cm, Altura Encosto: 33cm ± 
1 cm, Largura Assento: 46crn ± 1 cm, 
Profundidade Assento: 42cm ± 1cm. 

Und 

Und 

Cadeira. giratoria- Modelo: Operativa Secretária; 
Material: Construída de assento,/ Constituída de 
assento, encosto, coluna a gás e i base. com 
rodízio. Assento consisteelll .urná e~truturª. de 
madeira. Com cantos arredondados e espuma Und 
injetadE! com. densidade·.de 45 e 50 mrn de .. altura 
e de forma levemente· adaptada> ao corpo'. Modelo 
da Base: Base giratória, pistão modelo gás 
juntamente t:incaixado a base de cinco· pernas. com. 
cinco rodízios. 
Escada de 02 de graus ·~ estrutura em aço; piso 
antiderrapante, pés com ponteiras emborrachadas 
que não permitem deslizamento. 
Longarina - especificação : com 03 lugares, 
armação de ferro, estrutura metálica tratada por 
antiferrugiosó .···por ·· .. fiJsfatização, pintada .. em •. epóxi 
pó, assento e encosto em prolipropileno, na cor l 
azul 
MESA AÇO INOX INDUSTRIAL / BANCADA DE 
APOIO - 2M {200X70X90CM), Mesa de 2m de 
cornprimerito,· totalmente. em aço inox, Suporta ·até 
400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior 
e .. 100kg na tampa ínferíor ..• ·.resístente·à corrosão, 
1 00% Aço lrioxidáveL 
Mesa para Computador: >Espêcificação: revestida j 
de melamínico, MOF, com duas gavetas com 
fechadura e chaves, na cor azul/cinza, dimensões 
mínimas : 1,20m x 0,62 .X0,75. 
Mesa para ConsuJtório/Escritórío- [birô) 
Especificação:• ·revestida de melarnínico ,·MOR, com 
duas<gavetas. com Jechadura.e chaves,···•na cor Und 
azul/cinza, dimensões mínimas : 1,20m x 0,62 x 
0,75. 
Mesa para Impressora - estrutura em aço 

10 

30 

11 1 carbono e tampo em madeira/mdp/mdf. Und 
Dimensões mínimas; altura: 70 cm, largura: 50 12 

cm, profundidade: 40 cm. 

LOTE 06 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 

1 Balança Adulto. Modelo: 104 A. Capacidade: 300 Und 10 
kg; peso mínimo: 2kg; divisão: 100 gramas; tipo 

.110 
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de balança: mecarnca antropométrica; tamanho: 
adulto; estrutura: chapa de aço carbono; régua: 
aço cromado; perfil de escala numérica: alumínio; 
cursores: aço inoxidável; acabamento: tinta 
poliéster a pó; pés: reguláveis; material do pés: 1 

borracha sintética; antropômetro: alumínio 
anodizado e litografado; medida: até 2 metros; 1 

tapete: antiderrapante; medidas de base: 54 x 38 
cm; homologada pelo INMETRO e aferida pelo 
IPEM. 
BALANÇA HOSPITALAR BRANCA BIVOLT 200 KG 
BASE 40X40CM Conteúdo da embalagem: 1 
Balança Antropométrica, Dimensões aproximadas 
117 x 52 x 43 cm (A x L x C), pEso aproximado da 1 

embalagem: 14,2 Kg, Possui bandeja em aço 
carbono 
Balança·· Pediátrica. Capacidade: 15Kg; .•. Carga 
Mínirna: 100g; Divisão: \5g;Co11chaanatôinica em 
polipropileno com medida 540 x2,f}O mm injetadél 
em. material antigermes; Faixa de medição 
antropqmétrica na .concha de· 54 cm; ·Gabinete em 

l.
···.·p· .. ··lástico A·B.B; Display L.·ED com s.· dígitos de···1·4·.· .. ··2···.·· .. · •.. 1· 

3 
mm de altura e 8, 1 mm de largura; Estrutura 
interna em aço . carbono bicromatizado e/ 

3 

4 

cobertura plástica; · Pés reguláveis em borracha 
sintética;· Fonte bivolt automático [90 a 240VAC 
e/ chaveamento automático); Função TARA até 
capacidade ... máxima dabalança; Homologadas pelo 

l INMETRO e···· .aferidas ··pelo· JPEM; .Dimensões 
aproximadas: 54 x 29cn't 

Caixa térmica çom termômetro: t3xterno digital. 
Dados da ca•xa: Produzida em< material de alta 
resistência. Revestimento interno em. poliuretano 
(PU) que auxilia rio jsolamento térmico. Ta111pa 
removível. Capacidade de, .no mínimo, i 1 E) litros~ 
Alimentação do termômetro através de pilha; 
FILTRO Hf\AEF. ADULTO COM TRAQUEIA E TAMPA. 
Caracterí~ticasDirnenE>ões: ..... Altura. 78. 3mm; JZJ 
6R5mm,. Material.··.· Meio· Filtrante: Celulose & 
Polipropileno Hídrofóbico EfetrbstáticoEstrutura: 
Polipropileno, Saída de Umidade: >31 mg/ H20 @ 

VT 500ml. Conexões: 22M-15F /22F-15M, Peso: 
27g, Acesso a Monitorização Capnógrafo: Conexão 
Luer Lock fêmea com tampaRegístro ANVISA 
80158680013 
FILTRO HMEF INFANTIL COM TRAQUEIA E TAMPA 
filtro conectado a um tubo traqueia colapsável com 
tampa. Feito de material descartável e translúcido, 
Evita infecção no circuito res iratório, entrada ara 
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. capnógrafo com conector luer lock. O tubo 
traqueia possui conexão 15/22 mm e é extensível 
de 8 a 15 cm. 
FILTRO MECANICO HEPA PLISSAOO COM 
TRAQUEIA. 
Fita Métrica 1,50 Metros. Fita métrica para 
Costureira, Alfaiate, Artesanato, Academia, 
Medição corporal, Fita métrica de 1,5m <de 
comprimento, usadopara \farias finalidades. 
Kit com 24 ventosas - acompanha aplícador; 
tamanhos (Diâmetro interno): 4 unidades 2,6 cm, 
4 unidades 3,6 cm, 4 unidades 4,2 cm, 4 
unidades 5 cm, 4 unidades 5,8 cm e 4 unidades 
6,2 cm; modelo: ventosa chinesa; material: 
acrílico. 
LANTERNA CLINICA LEP OJAGNOSTICO, <J ampa 
Haste em Aço (Liga/Desliga), Cabo •{Punho]. em 
Alumínio Anodizado . pera .. 02 .····.· (duas] ..•.. pilhas 
pequenas tamanho AAA(Tipo .. Palito), Cabeçote em 
Alumínio Anodizado, LED3;0 Volts. 
LANTERNA CLINICA.· LANTERNA CLÍNICA 
ESPECIFICAÇÃO: LANTERNA CLÍNICA 

t PARA EXAMES CLÍNICOS DE ROTINA. 
Regua Antropométrica Madeira Régua 
antropométrica pediátrica ·constituída ·em marfim, 
medindo 1 .·metro de comprimento e . mandíbula 
retrátil, contendo marcação em milímetros, super 
prática e leve .. Especificações:. - Indicado para 
medir. crianças; - Régua pediátrica; - Constituída 
em madeira marfim padrão; - 1 metro de 
comprimeto. 

COMADRE HOSPITALAR INOX 2, 5 . UTROS,Coletor 
Urinário·· feminino, DIMENSÕES: .···Peso [Gramas} 
850, Altura [cm] 8, Largura [cmJ 26, 
Comprimento (cmJ42 
PAPAGAIO AÇO IXOXIDÁVEL HOSPITALAR 
1000ML, Papagaio emaço inoxíd$Vel- Çapacidade 
de 1000 mi. 
PINÇA ADSON DENTE DE RATO 16 CM, pinça 
Anatômica Dente de Rato 1Bcm, Material:! 

Produto> .. Confeccionado em ···••· Aço Inoxidável 
Cirúrgicos- · · . Embalagem: . • · Plá~tica individual, 
Garantia: 1 O anos contra defeitos de fabrícação
Certificações: Fabricado de acordo com Padrões 
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. 
dimensões: Altura: 8 Centímetros, Largura: 19 j 
Centímetros, ProfUndidade: 16 Centímetros Peso: 
200 Gramas. 
PINÇA ADSON DENTE DE RATO 18 CM, Material 
confeccionado em Aço Inox. Material 
Autoclavável.Tamanho: 1 Bcm, Garantia: 10 anos 
contra defeito de fabricação, Material: Aço Inox 
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304.Certificados: RDC 16/2013. ANVISA 
Registro MS: MS 80310620006. 
PINÇA BACKAUS 10CM. Confeccionado em Aço 
Inoxidável AISl-420, iyiarca ABC, Fabricante ABC j 
INSTRUMENTOS CIRURGICOS, Garantia 1 O anos, 
Certificações Fabricado de acordo com Padrões 1 

Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.··.l1 

REG. MS: 10304850059. 
PINÇA BACKAUS l4CM, Confeccionado em Aço 
Inoxidável AISl-420, Fabricante BSZ 
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, Garantia 1 O anos, 
Fabricad·o· . de acordo com Padrões Internacionais 

1 

de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS: 
10304850059. 
PINÇA .GRILE CURVA, Medida: 14crn; em Aço 
Inoxidável AISl-420. 
PINÇA GRILE CURVA, Medida: 16cm:. em Aço 
Inoxidável AtSl-420. 
PINÇA CRILLE RETA, Medida: 
Confeccionado em Aço Inoxidável AlSl-420. 
PINÇA FAURE COMDENTE 20CM, Confeccionado 
em Aço Inoxidável Cirúrgicos. Utilizado em 
procedimentos Ginecológicos. 
PINÇA FAURE COM DENTE 22 
MS:10304850055.Produto Confeccionado ·· em 
Aço Inoxidável Cirúrgicos.Garantia: 1 O anos contra 
defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado· de 
acordo com . Padrões lnternacíonaís de Qualidade, 
Normas da ABNT, CE 
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO HETA 1 D CM, 
Produto Confeccionado em Aço Inoxidável 
Cirúrgicos- Embalagem: Plástica individual, 
GARANTIA: 1 O anos contra defeitos de fabricação 
- Certificaçõ~s:. Fabricado d~ çcordo com Padrões 
lnternacionaisde Qualidade, Normas daABNT, CE 
Dimensões:. Altura: . 10 Centíl1letros, .· Largura: 5 
Centímetros, ProfUndidade:10C~ntímetros, peso: 
200 Gramas. 
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO··· RETA 12 •CM, 
Produto Confeccionado em Aço lnoxidávef 
Cirúrgicos- Embalagem: Plástica individual, 
Garantia: 10 anos contra defeitos de •• fabricação~ 
Certificações: .Fabricado ··de .• acordo com .... Padrões 
Internacionais de Qualidade, Norfl)as da ABNT, CE. 
Dimensões: Altura: 1 O·.· Centímetros, Largura: 5 
Centímetros, ProfUndídade: 13 Centímetros, 
Peso: 200 Gramas. 
PINÇA KELL Y CURVA 14CM, Pinça Kelly Curva 14 
cm utilizada para hemostasia. hastes 
arredondadas, Produzido em aço inoxidável com l 
tratamento contra oxidação. Instrumental cirúrgico 
padrão, Garantia: 1 O anos. 
PINÇA KELL Y CURVA 16CM, produto 
confeccionado em aço inoxidável cirúrgicos. 

Und 

Und 

Und 

Und 

Und 
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16 

17 

18 

PINÇA KELLY RETA 14CM, reg. ms: 
10304850055, Material: Produto Confeccionado 
em Aço Inoxidável Cirúrgicos, Garantia: 10 anos 
contra defeitos de fabricação, Certificações: 
Fabricado de acordo com Padrões Internacionais 
de Qualidade, Normas da abnt, ce. 

~~~~~to KE~~~f=:~n~~~~~ii~ok8i~~~~!ei 6~~t~ j 
420, Tamanho: .16CM, Embalagem: Plástica 1

1 individual, Garantia: 1 O anos contra defeitos de 
fabricação, Certificações: Fabricad9 de acordo 
com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas 
da abnt, GEL 

PINÇA KOCHER RETA 16CM, . lnstrurnental com 
qualidade, Produzido em aço inoxídável, .. produto 
com 1 O anos de garantia.Modelo: Pinça Kocher 
Reta, Tamanho: 16 cm, Registro· ANVISA: 
80310620005. 
PORTA AGULHA PARA FIO DE AÇO 'l4CM, REG. 
MS: 10304850055. Materíal: Produto 
Confeccionado em .· Aço .. ·. . .. Inoxidável 

19 1 .... C. irúrg·i·c·· o.E .. m.balagem: .P. lástica ind·i.vidual, Gar .• ª.· .. ·.n ... t. i·a.: 10 .. anos contra defeitos > de 

l .. 
f····ª ... br·. i.caç·ã· ·.º ... ;Certif. i.·c .. ações: Fabricado de ª ... cord.·o··· ··.·e··· .. • om Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da 

20 

21 

22 

23 

ABNT, CE. 
SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 
DESCARPAÇK, 13 UTROS-:- Suporte de metal para 
coletor perfurocortahte 1.3L Descarpack, 
Especificações: Material: ar-arne < BTG na cor 
branca.Possui parafusos e buchas para fixação na 
parede. 
TESOURAMAY[) RETA 16CM, Tesoura Mayo Reta 
1 Bcm, Produzido em aço inoxidavel 
tratamento contráoxidação 
TESOURA .METZEMBAUf\11.GURV,tx 14 CM .• tesoura 
cirúrgica, Ponta . Rornba, ern aço · inoxidável. 
Autoclavável. Dimensão:-• Comprimento . ..., 140 mm
Espessura da ponta ativa - 1 ;o mm-:- Largura· da 
ponta ativa - de O, 8 mm á 8,Gml11. 
TESQURA METZEMBAUM CURVA 18 CM~. Ponta 

c ... u .... rv·.·.·.ª.·.··. Go·······n ... fe····c· c .... iº·.n .... ª.d .. • .. º.· .. e· m.·.·.A·.··. ç .. º. Jno·x··.1·dáV(3l··.·C.···.· irúryic. º.·~··.· •. ·.·1 AISl-420, Certificações Fabricado de acordo com 
Padrões .Internacionais de G).uaHdade, Normas da 
ABNT, CE.HEG. MS'.10304850059. 

Valor T atai da Proposta: R$ ........................... . 
( ........................................................... ) 

Proponente: 

Und 

Und 

Und 

Und 
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Endereço: ...................................................................................................... . 
CNPJ: ............................................. . 
Data da Abertura: .......................................... . 
Horário de Abertura: ..................................... . 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Data: ................... ; ................................. . 

Assinatura do Proponente 

115 
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ANEXO Ili 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

116 

(NOMINA E QUAUFICAD FDR.f'JECEDDfflJ . DECLARA, para os devidos fins de 
direito 1 especialmente pélra fins de prova em processo ficitatóríol Pregão Eletrônico n. 0 

2022.02.24.1. juntó ao Município de Farias Brito/CE, que não possui em seu quadro de 
pessoal, empregados menores de 18 (dezoito] anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz a partir de 14 [quatorze) anos, nos termos do inciso XXXlll, do Art. 7º da 
Constituição Federal. 

Pelo que; pôr seraexpl"'(3ssão da verdade. firma a presente, sob as penas 
da Lei. 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

117 

[NOMINA E QUALIFICA D HJRÍ'JECE[)DRt DECLARA, para os devidos fins de 
direito, especialmente para fins de prova em processo iicitatório, Pregão Eletrônico n. 0 

2022.02.24.1, junto ao Município de Farias Brito/CE, que cumpre integralmente os 
requisitos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4 º, da Lei n. º 
1O.520 de 17 de Julho de 2002, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de 
descumprimento. 

Pelo que,. por ser a ~xpressão da verdade, firma a presente, sob as penas 
da Lei. 

Cidade/Estado, 

OECLARANlE 
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ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO 

1.18 

CONTRATO N.º .......................... . 

Contrato que entre si celebram, de um lado o 
Município >de Farias Brito/CE, através do(a) 
................................ ; .•.•• ·• .............. , e do outro 

O Município deFarias Brito, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 07.595.572/0001-00, através do(a) 

neste ato representado pelo( a) 
ofa) Sr(a). . .. . . . .. . . . .......................................... , 

inscrito[al nó CPF n. º .. , apenas denominado de 
CONTRATANTE, de outro lado 

. . . . . . . . . . . estabelecida na 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . ................................... , inscrita no CNPJ/MF 
sob o n. º .......................................... q neste ato representada por 
...... -•• •.-.-ir:• •• 1 " ......... .- ...... ., ••••• "'-· ........................... ~- '"'.-·.;. ... .>:.«_--~ .. ~ • • .. J l·nscr1'to[·a··] no CPF· n· · ... º 
.... ~ ............... • ................ , apenas denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o 
presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade · Pregão 
Eletrônico n. 0 2022.02.24.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei n.º 8.666/98, 
e .suas alteraçõe~ posteriores, bem como . com a Lei p. º 10.520/02 - ····Lei que 
Regulamenta o Pregão} naJorma das cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1 •. 1 .. Pr:océsso deLicitação na modalidade<Pregão Eletrônico n. 0 ·2oç2.Q2.2:4.1, de acordo 
çom.· as .. normas geraísda Lei·•·•.•.n'.ª •. B.666/93, e suas alterações posteriqres, bem .conio 
com a Lei n º 10.520/02 - Lei que Regulam~nta o Pregão, devidamente homologado 
pelo( a) Sr(F1). . . . . . . . . . .. .• . ......................... , .... . 

CLÁUSULA SEGUNDA -DOUBJETO 
2.1~ O presente Instrumento tern como. objeto. a aquisição dé materiais e. equipamentos 
destinados<·ao.atendimento •.... das necessidade~ do .Fundo Mt1nicipC1I de .. Saúde. de Farias 
Bri~o/CE, ·.conform~.e~pecificaçõ.es· con§tantesno Anexo Jdo Edital Conyocatórío, .nos quais 
a Contratadasagrou~sevencedora,• conforme discriminado.no quadro abfjixo: 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR. DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO
FINANCEIRD 
3 .1 . O objeto contratual tem o valor total de R$ 
( ........................................... ). 
3.2. O valor do presente contrato não será reajustado. 
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3.3. Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do 
fornecimento, desde que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 
do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual, nos ter.mos do .Art. 65, Inciso li, alínea "djJ da 
Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 
3.4. Para a efetivação do que trata ó item anteríorj deverá a Contratada apresentar 
requerimento formal à Administração Municipal solicitando o reequilíbrio econômico
financeiro do(s] preço(s] do item(ns) que se fizer[emJ necessário(sl para a justa 
remuneração do(s] fornecimento(sJ, devendo o referido pedido ser acompanhado da(s) 
nota(s) fiscal (is) de entrada da(s}mercadoria(s). do período compreendido entre a data da 
contratação e da solícítaçãoJ que será formalizado através de Termo Aditivo J cuja 
publicação do mesmo, em forma resumida, deverá ser. providenciada pela Contratante, em 
obediência ao disposto no §único, do Art; 61, da Lei n.º H.866/93. 

CLÁUSULA·QUARTA-DOPRAZODEVIG~NCIACONTRATUAL 
4.1. D presente Contrato terá vigência a.té 31/12/2022, a contar da data dê sua 
assinatura, ou enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do 
mesmo. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
5.1. Os produtos ser~o fornecidos .. de acordo com as solicitações requisitadas pela 
Secretaria/Fundo competente,devendo osmesmOE).ser pn~reguesjuptoásede desta, ou 
onde for mencionado nas respectivas Ordens de C()mpra •. ficando a Administração···· no 
direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as 
despesas com a entrega de responsabilidadéda empresa Contratada. 
5.2. Os produtos de\lerão ser entregues no prazo de 1 O [dez)idias. a· contar do 
recebimento da ... respectivctOrdem de Compra. 
5.3. A Ccmtratada ficaráobrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierema 
ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do. recebimento não importará a sua 
aceitação. 
5.4.AContratada deverá efetuar as entregas emtrarnaporteadequado paratanto, s~ndo 
queo~produtoE) deverão estar todo~ ern embaléjgens fechadas, .·.contendo. a .. identificação da 
data~e industriaHzaçãoe aprazo de validade, qwando foro caso. 
5 .5. Caso· a Prefeitura venha optar por entrega programacla a coptra~adá d8v~rá dispor de 
instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5.6. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto 
com a especificação; 
5.6.2. Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 
responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
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6.1. As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do(e) Tesouro 
Municipal, previstos nas seguintes Dotações Orçamentárias: 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7 .1. O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, 
mensalmente, obedecidas as requisições, em moeda. corrente, conforme o valor 
apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o 
desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do 
Tesouro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias. 
7 .2. O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária. 

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕESOA CONTRATADA 
8.1. A Contratada para fornecer o[sJ produto(sJ/bem(nsJ, objeto do presente Contrato, 
obrigar-se-á a: 
8.1 ... 1. Cumprir integralmente·· as cjíspbsiçôes.deste ••. lnstrurnento e do EditaLConvoçatório. 
8.1.2 .. Responsabilizar-se p~la perfeição do[s] produto{s)/bem(nsJ .objeto deste.Contrato, 
sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive >contra 
terceiros, ocorridos durante seu fornecimento. 
8.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagan1ent~ de suas dívidas em ·favor de terceiros 
envolvidos na execução do objeto·· .. · contratual, em particular no que se refere às 
contribuições devidas à Previdência Social~ Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos 
àFazenda Pública em geral. 
8.1.4. Manter, durante toda .~ .execução deste Contrato, em. cornpatibilidade com as 
obrigações por ele· assurnidas,todasascondições de.habilitação.e qua!ificação>exigidas na 
licitação. 
8.1.5. Fornecer com presteza e dignidade ó{s]produto(s}/bemfnslobjetcrdeste Contr~to. 
8.1.6. Aceitar nas . mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se 
fizerem .necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1 º da Lei nº 8.666/93, alterada 
ecdnsolidada. 
8.1. 7 .. Entregar no prazo máximo ~e 10(dez) dias. ·~ }c?.ntardo recebimento da respectiva 
Ordem de Compra, os produtos requisitados pelo setor competente, devendo.os mesmos 
ser entregues na sede da Secretaria/Fundo co111petente, ou no local indicado .. na antedita 
Ordem de Compra, sendoas de:spesas corr1 a entrega de E)Uarªsponsabilidade. 
B .. 1.8. Troc~r •. ~.s suas expensas, ofsJ produtofs)/bemfnEiJ qu.e yier(emJ··•·•ª· sec .. recusado(s) 
porjusto.•··motivo, ... sendo que: o ato de ·recebimento .não·importaráem.sµa aceitação .. 
8.1.9. Efetuar a entrega do(s]produto[s)(be111Cns} em transpo~te a~equado para tanto, 
sendo que os mesmos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a 
identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso. 
8.1 .1 O. Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá 
dispor de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos 
produtos/bens pondo-os a salvo de possível deterioração. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1 . A Contratante obrigar-se-á a: 
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9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e deste Contrato, bem como zelo no fornecimento 
e o cumprimento dos prazos. 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(sJ 
produto(s) objeto deste Contrato. 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria/Fundo Municipal 
contratante, a execução do objeto contratual. 
9.1.4. Efetuar os pagamentos d~vidqs nas condiç~es estabelecidas neste Instrumento, 
bem como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1 . À Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos 
artigos 86 a 88 da Lei n. º 8. 666/83, e suas demais alterações. 
10.2. O Atraso injustificado< na execução do contrato, inadimplemento; sujeitará a 
Contratada às seguintes sanções: 
1 - adve.rtência, sanção de que trata oincíso l do art. 87~da~ei n.º 8.666/93,poderá ser 
aplicada nos seguintes casôs: 
a) descumprimento das obrigações €responsabilidades assuhiidf3sna licitação; 
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços 
daContratante, desde que não caiba a aplicação de Sé;mção mais grave. 
li ·.~ multas (que poderão ser recolhidas ª111 qualquer agência integr~nte ·da. 8ede 
Arnecadadorade Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal -
DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante]; 
a) de 1 % (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso oa 
prestação dosserviçosoujndisponibilidade·.cio·mesmoJ limitada EL10ezEidomesf11o valor; 
b) .··de. 2% (dois por·.· centoJ/sobre o valor •••. contratual .t.otat do exercTc.io,porinfração a 
qualquer cláusula ou condição do contrato, .não especificada nas demais allneas deste 
inciso, apiiçada em dobro na reincidência; 
cl de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir 
qualquer serviço rejeitado •. > caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 
5 (cinco] dias que sesegqirem à da.ta· da comunicação formal da rejeição; 
Ili- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar corno 
Município de Farias Brito, ppr prazo não superior a 2 {dois) anos; 
IV ~··.declaração de inidoneídade para licitas. ou contratar tom a AdministraçÊio ~ública, 
enquanto perdurarem os. motivos. determinantes da punição ou até que seja>promovida a 
reabilitação perante.·ª autoridade que aplicou<a penalidade} depois>dº· .. ressarcim(3rito à 
Administração PE31os prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com· base no Inoisb ahtérior. 
10.3. A Prefeitura Münicipal<de Farias Brito, sem prejuízo das sanções<aplicáveis, reterá 
crédito, promoverá cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e 
resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por culpa da empresa Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA RESCISÃO 
11 .1 . Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela ContratanteJ por 
conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas. 

~ 
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11 .2. O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará 
automaticamente em quebra de Contrato, ·ensejando rescisão administrativa prevista no 
art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, 
com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no 
presente Instrumento. 
11 .3. O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação 
Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 
11.3.1. Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
11 .3.2. Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
11.3.3. Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por 
escrito com 30[trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes. 
11.3.4. No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte 
que se sentir prejudicada poderápescindi-lo sem que se faça necessário umacomunicação 
por escrito com a antecedênc.iadefínída .nosubitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNbA-····OAA~}ERAÇÃOCONTRA11JAL 
12.1. Quaisquer alterações que venham. a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas 
mediente·Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
13.1. Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até n<fiº. 
(quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

CLÂUSULADÉCIMA QUARTA- DOS ANEXOS 
14.1. ·Integram o ·presente con~rato todas··· as .. <peç8:s quef?rrnaram •. o •... ·.procedimento 
licitatório, a proposta apresentadapela Contratada •.. berncomo eventuais corre9pondências 
trocadas entre as partes, independentemente de.transcrição~ 

CLÁÜSULA DÉCIMA QUINTA- DO FORO 
15.t. O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presênte contrato é o 
da Comarca de Farias Brito<'" CE. 

Declaram as partes que este Contrato corresponde à mahifestação final, completa e 
exclus.iva de acordo entre eles celebrado e, por assim estarem de acordo, assinam o 
presente Contrato as partes e as··testemunhasabaixoJirmadas. 

Farias Brito/CE, 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 
1) .......................................................................... CPF ........................................ . 
2) .......................................................................... CPF ........................................ . 

0-" 




