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  RETIFICAÇÃO DE EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2018 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS  

PERMANENTES  PARA SECRETARIA DA SAÚDE 

PROCESSO 19.055 

 

 

O PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, Sr. Carlos Augusto Brum de Souza, no uso de suas atribuições legais, 

retifica o Edital do Pregão Eletrônico nº 53/2018, nos itens abaixo relacionados:  

 

1 - DA NOVA DATA DE ABERTURA: 

Início de Acolhimento de Proposta: 12/11/2018 ÀS 8 HORAS 

Final do Acolhimento: 26/11/2018 ÀS 8 HORAS  

Limite para Impugnação: 22/11/2018 ATÉ ÀS 8H30MIN 

Início dos Lances: 26/11/2018 ÀS 8H30MIN    

 

2 - ABERTURA DA SESSÃO 

 

1.1 A partir das 8h30min do dia 26 de novembro de 2018, previsto no sistema, terá início à sessão pública do 

pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade 

das propostas. 

 

3 – DA RETIFICAÇÃO 

2.1 É retificado a descrição do item 10 do Anexo I – Modelo Proposta de Preços e do Anexo II – Preço de Referência 

do Edital, que passa a ter a seguinte redação: 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2018 

ANEXO I – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

 

FORNECEDOR:  

CNPJ:         

ENDEREÇO:      

CIDADE:     CEP:                      ESTADO:                 

FONE/FAX:      ENDEREÇO ELETRÔNICO:                                                              

REPRESENTANTE LEGAL:   CPF:                    

BANCO:     AGÊNCIA:   CONTA: 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DA SAÚDE 

 

Item Código Descrição Qte  Apres. Marca 
Vl. 

Unitário 
Vl. Total 

1 17939 
Aspirador de Secreção Elétrico 

Móvel, com válvula de segurança, 
1 Unidade    
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fluxo de aspiração de 31 a 4 9 

LPM, frasco coletor 

termoplástico/vidro, com 

capacidade de 800 ml, suporte 

com rodízios. Manual de 

Instruções em Português. Garantia 

mínima de 12 meses 

2 12106 

Balança antropométrica para 

adultos, digital, com capacidade 

para 150kg 

1 Unidade    

3 17940 

Biombo triplo, confeccionado em 

aço/ferro pintado, com rodízios, 

em tecido em algodão cru, com 

dimensões mínimas de 1,80 m de 

latura x 1,75 m de largura 

3 Unidade    

4 15910 

Bisturi elétrico com potência 

mínima de 100W, com função 

bipolar  e com alarme 

1 Unidade    

5 15363 

Braçadeira para injeção, tipo 

pedestal, em estrutura em aço 

inoxidável, com apoio para braço 

tipo concha em aço inox, com 

base metal inoxidável, com 

variação de altura que abranja a 

faixa de 0,80m e altura máxima 

de 1,00 metro 

1  Unidade    

6 15912 

Cadeira para coleta de sangue, 

confeccionada em aço/ferro 

pintado, com braçadeira 

regulável, com assento e encosto 

estofado 

1 Unidade    

7 15360 

Carro maca simples, 

confeccionado em aço inoxidável, 

com suporte para soro, grades 

laterais e colchonete 

2 Unidade    

8 15913 

Carro curativo com balde e bacia, 

confeccionado em aço inoxidável, 

pés com rodízios giratórios, com 

dimensões mínimas de 0,40m 

largura x 0,80m comprimento x 

0,80m altura 

1 Unidade    

9 17942 

Comadre com capacidade mínima 

de 2,1 litros, confeccionada em 

aço inoxidável 

1 Unidade    

10 6563 

DEA – Desfibrilador externo 

Automático, capaz de analisar a 

presença do ritmo onde o choque 

é recomendado: Fibrilação 

Ventricular (FV) sem pulso e 

Taquicardia Ventricular sem 

pulso, disponibilizando a descarga 

de choque elétrico, quando 

pressionado o botão de choque, 

através de pás adesivas, conforme 

1 Unidade    
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os protocolos de atendimento 

internacionalmente vigentes. Caso 

o choque não seja indicado, o 

equipamento deve possuir 

orientações de ressuscitação 

cardiopulmonar, auxiliando, por 

comando de voz, o usuário a 

aplicar manobras de RCP. O 

equipamento deve permitir a 

operação em vítimas adultas e 

crianças. Deve ser construído em 

material altamente resistente a 

vibrações, calor, vedação a 

umidade, poeira, secreções, água; 

resistência a queda de altura 

mínima de 01 (um) metro. Deverá 

possuir proteção contra a entrada 

de líquidos igual ou superior a 

IP55. Deverá operar com 

tecnologia de onda bifásica, 

reconhecendo e identificando por 

meio de software a necessidade de 

desfibrilação. Neste caso, deve 

efetuar a carga de forma 

automática, ajustando a forma de 

onda de choque de forma a 

respeitar as características 

individuais dos pacientes, sendo o 

choque requerido para adulto, no 

mínimo de 100 joules e para 

crianças, no mínimo de 50 joules. 

Desencadear a desfibrilação 

externa automática com 

orientação de operação por 

comando de voz e sinais visuais 

e/ou sonoros, tudo em língua 

portuguesa (Brasil). Escala de 

seleção de energia até 200 J 

utilizando pás auto-adesivas 

adulto e infantil. O equipamento 

deverá possuir visor de cristal 

líquido ou compatível para 

visualizar mensagens de texto, 

contador de choques, tempo de 

atendimento e traçado de ECG. O 

equipamento deverá funcionar 

com alimentação através de 

bateria com autonomia de até 250 

choques. Deverá possuir conexões 

com o paciente eletricamente 

isoladas (proteção elétrica). 

Acessórios que devem 

acompanhar o equipamento: 01 

bateria com autonomia para até 

250 choques homologada pelo 

fabricante; 01 bolsa com alça para 

acondicionamento do DEA e dos 

mailto:licitacao@tupancireta.rs.gov.br
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acessórios, resistente e lavável; 01 

manual do equipamento para o 

usuário; 01 par de eletrodos auto-

adesivo para adulto, 01 par de 

eletrodos auto-adesivo infantil 

com desenho do correto 

posicionamento no paciente. 

Garantia mínima de 12 meses.  

11 17943 

Detector fetal portátil, com 

tecnologia digital, display LCD, 

faixa de medição de FCF de 30 a 

240bpm, profundidade máxima 

do feixe ultrassônico 200 a 250 

mm, alarme de bradicardia e 

taquicardia, controle de volume, 

alimentação bateria 9V x 200 

MAH alcalina (inclusa). Garantia 

mínima de 12 meses 

1 Unidade    

12 17944 

Estetoscópio adulto, tipo duplo, 

com auscultador em aço 

inoxidável 

2 Unidade    

13 15367 

Esfigmomanômetro para adulto, 

confeccionado em tecido de 

algodão, braçadeira/fecho em 

velcro 

1 Unidade    

14 6572 

Eletrocardiógrafo utilizado para 

realização de exames de ECG de 

diagnóstico e impressão, com 12 

canais, operação direto no 

console, interface USB, para uso 

em pacientes adultos e 

pediátricos, em ambientes 

ambulatoriais, portátil. 

Acompanhado de um cabo de 

ECG. Garantia mínima de 12 

meses 

1 Unidade    

15 11235 
Foco refletor ambulatorial, com 

iluminação de LED, haste flexível 
2 Unidade    

16 12937 

Laringoscópio adulto com 5 

lâminas rígidas, iluminação 

interna em fibra óptica/halógena - 

xênon, em aço inoxidável 

1 Unidade    

17 17945 

Laringoscópio infantil com 5 

lâminas rígidas, iluminação 

interna em fibra óptica/halógena - 

xênon, em aço inoxidável 

1 Un    

18 17951 

Mocho para consultório 

odontológico, com encosto, com 

regulagem de altura a gás, 

confeccionado em aço carbono 

1 Unidade    

19 15374 

Nebulizador portátil, tipo 

ultrassônico, com 01 saída 

simultânea, com encaixe de rosca, 

portátil, voltagem bivolt, ar 

comprimido, proteção 

antibacteriana, acompanhado dos 

1 Unidade    
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acessórios: 1 máscara infantil e 1 

máscara adulto, copinho para 

medicamento e mangueira.  

Garantia mínima de 02 anos e 

manual de instruções em 

português 

20 17946 

Oftalmoscópio, composto com no 

mínimo 5 aberturas e 19 lentes, 

com bateria  

1 Unidade    

21 17947 

Otoscópio com iluminação de 

fibra óptica/halógena – xênon, 

com 05 a 10 espéculos 

reutilisáveis, com bateria 

convencional 

1 Unidade    

22 5848 

Oxímetro de pulso portátil, com  

um sensor de SpO2, autonomia 

mínima de 4 horas, saturação 40 a 

100%, 30 a 220 BPM, display led 

ou cristal 

1 Unidade    

23 17948 

Papagaio com capacidade para 1 

litro,  confeccionado em aço 

inoxidável 

1 Unidade    

24 11240 

Poltrona hospitalar, capacidade 

para 120kg, confeccionada em 

armação baixa em aço/ferro 

pintado, assento e encosto em 

estofado courvin, reclinação com 

acionamento manual, com 

descanso para os pés integrado 

1 Unidade    

25 17949 

Reanimador pulmonar manual 

adulto (ambu), com reservatório 

de O2, confeccionado em 

silicone, com válvula 

unidirecional 

1 Unidade    

26 17950 

Reanimador pulmonar manual 

pediátrico (ambu), com 

reservatório de O2, confeccionado 

em silicone, com válvula 

unidirecional 

2 Unidade    

27 5853 

Suporte para soro, em aço 

inoxidável, tipo pedestal, com 

altura regulável, capacidade para 

dois frascos 

3 Unidade    

 

 

 

 

EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E DIVERSOS 

 

Item Código Descrição Qte  Apres. Marca 
Vl. 

Unitário 
Vl. Total 

28 17952 

Armário confeccionado em chapa 

de aço, com quatro prateleiras 

com capacidade mínima para 40 

kg, com tratamento anti-

corrosivo, fechadura com chaves, 

 

8 

 

Unidade    

mailto:licitacao@tupancireta.rs.gov.br
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na cor branca, com dimensões 

mínimas de 1,80 de altura  x 0,70 

de largura 

29 5867 

Armário vitrine confeccionado em 

aço/ferro pintado, com duas 

portas, laterais de vidro, porta em 

vidro com fechadura, com no 

mínimo quatro prateleiras. 

Dimensões mínimas de  1,60m 

altura x 0,70m largura x 0,35m 

profundidade.  

2 Unidade    

30 16972 

Arquivo em aço com no mínimo 

03 gavetas, em chapa de aço 24, 

deslizamento da gaveta com trilho 

telescópico 

1 Unidade    

31 4715 

Bebedouro/Purificador 

refrigerado, elétrico, tipo pressão, 

coluna simples, confeccionado em 

aço pintado 

1 Unidade    

32 17941 

Carro para transporte de 

materiais, tipo fechado, 

confeccionado em aço inox, com 

dimensões mínimas de 90cm de 

altura x 50cm de largura x 50cm 

de comprimento 

1 Unidade    

33 12665 

Computador (desktop-básico), 

que esteja em linha de produção 

pelo fabricante, com processador 

no mínimo intel core I3 ou AMD 

A10 ou similar, com 

características mínimas de: 

Disco rígido - mínimo 500GB 

Memória RAM – 8 (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 

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 pleo menos 1 (um) slot 

PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou 

superior 

Possuir sistema de 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 

 

3 
Unidade    

mailto:licitacao@tupancireta.rs.gov.br
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DIRECTX 10.1 ou superior, 

suportar monitor estendido, 

possuir no 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, padrão ABNT2, 

107 teclas, com fio 

Mouse USB, 800 DPI, dois 

botões, scroll, com fio  

Monitor de LED de 19 polegadas 

(widescreen 16:9) 

Interfaces de rede – 10/100/1000 

e wifi padrão  IEEE 

802.11A/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, mousse e 

monitor)  devem possuir 

gradações neutras das cores 

branca, preta ou cinza, e manter o 

mesmo padrão de cor 

Todos os componentes do produto 

deverão ser novos, sem uso, 

reforma ou recondicionamento 

Garantia mínima de 12 meses  

34 8071 

Condicionador de ar, tipo split, 

capacidade de refrigeração de no 

mínimo 12.000 BTUs, ciclo 

quente/frio, classificação 

energética (INMETRO) no 

máximo “B”,  filtro de ar anti-

ácaros, anti-fungo, anti-bactéria, 

compressor rotativo,  com 

controle remoto, termostato 

digital, voltagem 220 V e com 

garantia mínima de 12 meses. 

4 Unidade    

35 17953 
Escada com 2 degraus, 

confeccionada em aço inoxidável 

 

2 

 

Unidade    

36 4725 

Estante de  aço, reforçada, 

confeccionada em aço/ferro 

pintado, com seis prateleiras e 

capacidade mínima para 100 a 

200kg 

4 Unidade    

37 8962 
Geladeira/Refrigerador, uma 

porta,  capacidade mínima de 250 
2 Unidade    

mailto:licitacao@tupancireta.rs.gov.br
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litros, com gaveta multiuso, 

prateleiras, iluminação interna, 

voltagem 220v. Garantia mínima 

de 12 meses 

38 17954 

Leitor de código de barra, que 

esteja em linha de produção pelo 

fabricante, tipo pistola manual, 

com feixe de luz bidirecional, 

fonte de luz laser 650NM, 

indicador sonoro de leitura, 

velocidade de leitura de 100 

linhas por segundo, capacidade 

para ler etiquetas de código de 

barras  com 16cm ou mais de 

largura, capacidade de 

decodificação dos códigos: 

UPC/EAN, UPC/EAN com 

complementos, UCC/EAN 128, 

código 39, código 39 FULL 

ASCII, código 39 trioptic, código 

128, código 128 FULL ASCII, 

codabar, intercalado 2 de 5, 

discreto 2 de 5, código 93MSI, 

código 11, possuir interface 

minimamente USB, com garantia 

mínima de 12 meses 

1 Unidade    

39 15919 

Lixeira com pedal (balde a pedal), 

confeccionada em polipropileno, 

capacidade mínima de 30 litros 

3 Unidade    

40 17955 

Mesa para escritório 

confeccionada em 

madeira/MDP/MDF ou  similar, 

dobrável, com 2 gavetas 

2 Unidade    

41 17956 

Mesa para impressora, com 

estrutura em aço/ferro pintado, 

com dimensões mínimas de 50 x 

40 x 70 cm, com tampo em 

madeira/MDP/MDF ou  similar 

1 Unidade    

42 11045 

Nobreak  que esteja em linha de 

produção pelo fabricante, com 

potência nominal de 1,2 KVA, 

potência real mínima de 600W, 

tensão entrada 115/127/220 volts 

(em corrente alternada) com 

comutação automática, tensão de 

saída de 220 volts, alarmes 

audiovisual,  bateria interna 

selada, autonomia a plena carga 

de no mínimo 15 minutos 

considerando consumo de 240 

wats, possuir no mínimo 06 

tomadas de saída padrão 

brasileiro. O produto deverá ser 

novo, sem uso, reforma ou 

recondicionamento. Garantia 

mínima de 12 meses 

1 Unidade    
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43 17957 

Televisor de led, com tela de no 

mínimo 39 polegadas, com 

conversor digital, entrada HDMI, 

portas USB, FULL HD. Garantia 

mínima de 12 meses 

1 Unidade    

        

        

 

DECLARAÇÕES 

 

1. Declaramos que os preços dos produtos cotados na proposta compreendem todas as despesas com impostos, taxas, 

frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto desta licitação. 

 

2. Declaramos que entregaremos os produtos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da emissão da Nota de 

Empenho e encaminhamento da mesma através de e-mail ou via fax, na Av. Bortolo Fogliato, S/N – Centro – 

Tupanciretã/RS – Prédio do INSS, ou em outro local que o Contratante determinar, no horário de expediente da 

Secretaria Municipal da Saúde, sem ônus para o município. 

 

3. Declaramos que os produtos cotados atendem a todas as especificações técnicas solicitadas no edital. 

 

4. Declaramos que possuímos equipe de assistência técnica/representação técnica especializada para a prestação de 

serviços de manutenção dos equipamentos no Rio Grande do Sul.   

 

5. Declaramos que os equipamentos eletrônicos e os eletrodomésticos cotados possuem garantia  ...................... 

(observando que o prazo da garantia não deve ser inferior a 12 (doze) meses). 

 

6. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

 

DATA: _______________________________ 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura e identificação da empresa 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2018 

ANEXO II - PREÇO DE REFERÊNCIA  

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA  

SECRETARIA DA SAÚDE 

Item Código Descrição Qtde  Apres. 
Vl. 

Unitário 
Vl. Total 

1 17939 
Aspirador de Secreção Elétrico 

Móvel, com válvula de segurança, 
1 Unidade 8.000,00 8.000,00 

mailto:licitacao@tupancireta.rs.gov.br
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fluxo de aspiração de 31 a 4 9 LPM, 

frasco coletor termoplástico/vidro, 

com capacidade de 800 ml, suporte 

com rodízios. Manual de Instruções 

em Português. Garantia mínima de 

12 meses 

2 12106 

Balança antropométrica para 

adultos, digital, com capacidade 

para 150kg 

1 Unidade 1.500,00 1.500,00 

3 17940 

Biombo triplo, confeccionado em 

aço/ferro pintado, com rodízios, em 

tecido em algodão cru, com 

dimensões mínimas de 1,80 m de 

latura x 1,75 m de largura 

3 Unidade 420,00 1.260,00 

4 15910 

Bisturi elétrico com potência 

mínima de 100W, com função 

bipolar  e com alarme 

1 Unidade 6.100 6.100,00 

5 15363 

Braçadeira para injeção, tipo 

pedestal, em estrutura em aço 

inoxidável, com apoio para braço 

tipo concha em aço inox, com base 

metal inoxidável, com variação de 

altura que abranja a faixa de 0,80m e 

altura máxima de 1,00 metro 

1  Unidade 270,00 270,00 

6 15912 

Cadeira para coleta de sangue, 

confeccionada em aço/ferro pintado, 

com braçadeira regulável, com 

assento e encosto estofado 

1 Unidade 570,00 570,00 

7 15360 

Carro maca simples, confeccionado 

em aço inoxidável, com suporte para 

soro, grades laterais e colchonete 

2 Unidade 3.250,00 6.500,00 

8 15913 

Carro curativo com balde e bacia, 

confeccionado em aço inoxidável, 

pés com rodízios giratórios, com 

dimensões mínimas de 0,40m 

largura x 0,80m comprimento x 

0,80m altura 

1 Unidade 1.400,00 1.400,00 

9 17942 

Comadre com capacidade mínima 

de 2,1 litros, confeccionada em aço 

inoxidável 

1 Unidade 175,00 175,00 

10 6563 

DEA – Desfibrilador externo 

Automático, capaz de analisar a 

presença do ritmo onde o choque é 

recomendado: Fibrilação Ventricular 

(FV) sem pulso e Taquicardia 

Ventricular sem pulso, 

disponibilizando a descarga de 

choque elétrico, quando pressionado 

o botão de choque, através de pás 

adesivas, conforme os protocolos de 

atendimento internacionalmente 

vigentes. Caso o choque não seja 

indicado, o equipamento deve 

possuir orientações de ressuscitação 

1 Unidade 7.000,00 7.000,00 
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cardiopulmonar, auxiliando, por 

comando de voz, o usuário a aplicar 

manobras de RCP. O equipamento 

deve permitir a operação em vítimas 

adultas e crianças. Deve ser 

construído em material altamente 

resistente a vibrações, calor, 

vedação a umidade, poeira, 

secreções, água; resistência a queda 

de altura mínima de 01 (um) metro. 

Deverá possuir proteção contra a 

entrada de líquidos igual ou superior 

a IP55. Deverá operar com 

tecnologia de onda bifásica, 

reconhecendo e identificando por 

meio de software a necessidade de 

desfibrilação. Neste caso, deve 

efetuar a carga de forma automática, 

ajustando a forma de onda de 

choque de forma a respeitar as 

características individuais dos 

pacientes, sendo o choque requerido 

para adulto, no mínimo de 100 

joules e para crianças, no mínimo de 

50 joules. Desencadear a 

desfibrilação externa automática 

com orientação de operação por 

comando de voz e sinais visuais e/ou 

sonoros, tudo em língua portuguesa 

(Brasil). Escala de seleção de 

energia até 200 J utilizando pás 

auto-adesivas adulto e infantil. O 

equipamento deverá possuir visor de 

cristal líquido ou compatível para 

visualizar mensagens de texto, 

contador de choques, tempo de 

atendimento e traçado de ECG. O 

equipamento deverá funcionar com 

alimentação através de baterias com 

autonomia de até 250 choques. 

Deverá possuir conexões com o 

paciente eletricamente isoladas 

(proteção elétrica). Acessórios que 

devem acompanhar o equipamento: 

01 bateria com autonomia para até 

250 choques homologada pelo 

fabricante; 01 bolsa com alça para 

acondicionamento do DEA e dos 

acessórios, resistente e lavável; 01 

manual do equipamento para o 

usuário; 01 par de eletrodos auto-

adesivo para adulto, 01 par de 

eletrodos auto-adesivo infantil com 

desenho do correto posicionamento 

no paciente. Garantia mínima de 12 

meses.  

11 17943 Detector fetal portátil, com 1 Unidade 900,00 900,00 
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tecnologia digital, display LCD, 

faixa de medição de FCF de 30 a 

240bpm, profundidade máxima do 

feixe ultrassônico 200 a 250 mm, 

alarme de bradicardia e taquicardia, 

controle de volume, alimentação 

bateria 9V x 200 MAH 

alcalina (inclusa). Garantia mínima 

de 12 meses 

12 17944 
Estetoscópio adulto, tipo duplo, com 

auscultador em aço inoxidável 
2 Unidade 170,00 340,00 

13 15367 

Esfigmomanômetro para adulto, 

confeccionado em tecido de 

algodão, braçadeira/fecho em velcro 

1 Unidade 170,00 170,00 

14 6572 

Eletrocardiógrafo utilizado para 

realização de exames de ECG de 

diagnóstico e impressão, com 12 

canais, operação direto no console, 

interface USB, para uso em 

pacientes adultos e pediátricos, em 

ambientes ambulatoriais, portátil. 

Acompanhado de um cabo de ECG. 

Garantia mínima de 12 meses 

1 Unidade 10.500,00 10.500,00 

15 11235 
Foco refletor ambulatorial, com 

iluminação de LED, haste flexível 
2 Unidade 700,00 1.400,00 

16 12937 

Laringoscópio adulto com 5 lâminas 

rígidas, iluminação interna em fibra 

óptica/halógena - xênon, em aço 

inoxidável 

1 Unidade 1.400,00 1.400,00 

17 17945 

Laringoscópio infantil com 5 

lâminas rígidas, iluminação interna 

em fibra óptica/halógena - xênon, 

em aço inoxidável 

1 Unidade 1.400,00 1.400,00 

18 17951 

Mocho para consultório 

odontológico, com encosto, com 

regulagem de altura a gás, 

confeccionado em aço carbono 

1 Unidade 550,00 550,00 

19 15374 

Nebulizador portátil, tipo 

ultrassônico, com 01 saída 

simultânea, com encaixe de rosca, 

portátil, voltagem bivolt, ar 

comprimido, proteção 

antibacteriana, acompanhado dos 

acessórios: 1 máscara infantil e 1 

máscara adulto, copinho para 

medicamento e mangueira.  Garantia 

mínima de 02 anos e manual de 

instruções em português 

1 Unidade 250,00 250,00 

20 17946 

Oftalmoscópio, composto com no 

mínimo 5 aberturas e 19 lentes, com 

bateria  

1 Unidade 900,00 900,00 

21 17947 

Otoscópio com iluminação de fibra 

óptica/halógena – xênon, com 05 a 

10 espéculos reutilisáveis, com 

bateria convencional 

1 Unidade 550,00 550,00 

22 5848 Oxímetro de pulso portátil, com  um 1 Unidade 2.500,00 2.500,00 

mailto:licitacao@tupancireta.rs.gov.br


   PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ  

Estado do Rio Grande do Sul 
          R: Exp. João Moreira Alberto, 181 – Cep 98.170-000  

Fone (55) 3272 7500 / 3272 1864 / 3272 2433 – licitacao@tupancireta.rs.gov.br 

 

 

                                                                                    

 

sensor de SpO2, autonomia mínima 

de 4 horas, saturação 40 a 100%, 30 

a 220 BPM, display led ou cristal 

23 17948 

Papagaio com capacidade para 1 

litro,  confeccionado em aço 

inoxidável 

1 Unidade 100,00 100,00 

24 11240 

Poltrona hospitalar, capacidade para 

120kg, confeccionada em armação 

baixa em aço/ferro pintado, assento 

e encosto em estofado courvin, 

reclinação com acionamento 

manual, com descanso para os pés 

integrado 

1 Unidade 1.000,00 1.000,00 

25 17949 

Reanimador pulmonar manual 

adulto (ambu), com reservatório de 

O2, confeccionado em silicone, com 

válvula unidirecional 

1 Unidade 350,00 350,00 

26 17950 

Reanimador pulmonar manual 

pediátrico (ambu), com reservatório 

de O2, confeccionado em silicone, 

com válvula unidirecional 

2 Unidade 300,00 600,00 

27 5853 

Suporte para soro, em aço 

inoxidável, tipo pedestal, com altura 

regulável, capacidade para dois 

frascos 

3 Unidade 

 

350,00 

 

1.050,00 

 

 

EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E DIVERSOS 

 

Item Código Descrição Qtde Apres. 
Vl. 

Unitário 
Vl. Total 

28 17952 

Armário confeccionado em chapa de 

aço, com quatro prateleiras com 

capacidade mínima para 40 kg, com 

tratamento anti-corrosivo, fechadura 

com chaves, na cor branca, com 

dimensões mínimas de 1,80 de altura  

x 0,70 de largura 

 

8 

 

Unidade 700,00 5.600,00 

29 5867 

Armário vitrine confeccionado em 

aço/ferro pintado, com duas portas, 

laterais de vidro, porta em vidro com 

fechadura, com no mínimo quatro 

prateleiras. Dimensões mínimas de  

1,60m altura x 0,70m largura x 0,35m 

profundidade.  

2 Unidade 1.550,00 3.100,00 

30 16972 

Arquivo em aço com no mínimo 03 

gavetas, em chapa de aço 24, 

deslizamento da gaveta com trilho 

telescópico 

1 Unidade 500,00 500,00 

31 4715 

Bebedouro/Purificador refrigerado, 

elétrico, tipo pressão, coluna simples, 

confeccionado em aço pintado 
1 Unidade 760,00 760,00 

32 17941 
Carro para transporte de materiais, 

tipo fechado, confeccionado em aço 

inox, com dimensões mínimas de 

1 Unidade 3.500,00 3.500,00 
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90cm de altura x 50cm de largura x 

50cm de comprimento 

33 12665 

Computador (desktop-básico), que 

esteja em linha de produção pelo 

fabricante, com processador no 

mínimo intel core I3 ou AMD A10 

ou similar, com características 

mínimas de: 

Disco rígido - mínimo 500GB 

Memória RAM – 8 (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 

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 pleo menos 1 (um) slot PCI-

EXPRESS 2.0 x 16 ou superior 

Possuir sistema de 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 no 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, padrão ABNT2, 107 

teclas, com fio 

Mouse USB, 800 DPI, dois botões, 

scroll, com fio  

Monitor de LED de 19 polegadas 

(widescreen 16:9) 

Interfaces de rede – 10/100/1000 e 

wifi padrão  IEEE 802.11A/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, mousse e monitor)  

devem possuir gradações neutras das 

cores branca, preta ou cinza, e manter 

o mesmo padrão de cor 

Todos os componentes do produto 

 

3 
Unidade 3.500,00 10.500,00 
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deverão ser novos, sem uso, reforma 

ou recondicionamento 

Garantia mínima de 12 meses  

34 8071 

Condicionador de ar, tipo split, 

capacidade de refrigeração de no 

mínimo 12.000 BTUs, ciclo 

quente/frio, classificação energética 

(INMETRO) no máximo “B”,  filtro 

de ar anti-ácaros, anti-fungo, anti-

bactéria, compressor rotativo,  com 

controle remoto, termostato digital, 

voltagem 220 V e com garantia 

mínima de 12 meses. 

4 Unidade 2.500,00 10.000,00 

35 17953 
Escada com 2 degraus, confeccionada 

em aço inoxidável 

 

2 

 

Unidade 300,00 600,00 

36 4725 

Estante de  aço, reforçada, 

confeccionada em aço/ferro pintado, 

com seis prateleiras e capacidade 

mínima para 100 a 200kg 

4 Unidade 370,00 1.480,00 

37 8962 

Geladeira/Refrigerador, uma porta,  

capacidade mínima de 250 litros, com 

gaveta multiuso, prateleiras, 

iluminação interna, voltagem 220v. 

Garantia mínima de 12 meses 

2 Unidade 1.450,00 2.900,00 

38 17954 

Leitor de código de barra, que esteja 

em linha de produção pelo fabricante, 

tipo pistola manual, com feixe de luz 

bidirecional, fonte de luz laser 

650NM, indicador sonoro de leitura, 

velocidade de leitura de 100 linhas 

por segundo, capacidade para ler 

etiquetas de código de barras  com 

16cm ou mais de largura, capacidade 

de decodificação dos códigos: 

UPC/EAN, UPC/EAN com 

complementos, UCC/EAN 128, 

código 39, código 39 FULL ASCII, 

código 39 trioptic, código 128, 

código 128 FULL ASCII, codabar, 

intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, 

código 93MSI, código 11, possuir 

interface minimamente USB, com 

garantia mínima de 12 meses 

1 Unidade 400,00 400,00 

39 15919 

Lixeira com pedal (balde a pedal), 

confeccionada em polipropileno, 

capacidade mínima de 30 litros 

3 Unidade 120,00 360,00 

40 17955 

Mesa para escritório confeccionada 

em madeira/MDP/MDF ou  similar, 

dobrável, com 2 gavetas 

2 Unidade 360,00 720,00 

41 17956 

Mesa para impressora, com estrutura 

em aço/ferro pintado, com dimensões 

mínimas de 50 x 40 x 70 cm, com 

tampo em madeira/MDP/MDF ou  

similar 

1 Unidade 150,00 150,00 

42 11045 Nobreak  que esteja em linha de 1 Unidade 900,00 900,00 
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produção pelo fabricante, com 

potência nominal de 1,2 KVA, 

potência real mínima de 600W, 

tensão entrada 115/127/220 volts (em 

corrente alternada) com comutação 

automática, tensão de saída de 220 

volts, alarmes audiovisual,  bateria 

interna selada, autonomia a plena 

carga de no mínimo 15 minutos 

considerando consumo de 240 wats, 

possuir no mínimo 06 tomadas de 

saída padrão brasileiro. O produto 

deverá ser novo, sem uso, reforma ou 

recondicionamento. Garantia mínima 

de 12 meses 

43 17957 

Televisor de led, com tela de no 

mínimo 39 polegadas, com conversor 

digital, entrada HDMI, portas USB, 

FULL HD. Garantia mínima de 12 

meses 

1 Unidade 1.600,00 1.600,00 

 

Valor Global dos Equipamentos: R$ 99.805,00 (noventa e nove mil oitocentos e cinco reais) 

 

 

 

As demais cláusulas e condições do edital do Pregão Eletrônico nº 53/2018 continuam inalteradas. 

 

Tupanciretã, 08 de novembro de 2018. 

 

 

Carlos Augusto Brum de Souza, 

Prefeito de Tupanciretã/RS 
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