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EDITAL COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO - TIPO MENOR PREÇO Nº 002/2018 

CONVÊNIO Nº 851930/2017 

 

 

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO 

BONITO, entidade privada sem fins lucrativos, com sede na Rua Auta de Camargo Lirio, 51, 

Centro, CEP 18300-230, na cidade de Capão Bonito/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 

46.886.149/0001-10, neste ato representado por seu Provedor Masaru Ishihara, torna 

público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar a COTAÇÃO PRÉVIA DE 

PREÇO, tipo MENOR PREÇO, no âmbito do Convênio nº 851930/2017, celebrado com o 

Ministério da Saúde, objetivando a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, 

conforme descrito no Item I – Objeto. A presente Cotação Prévia de Preço será regida pelo 

Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007; pela Portaria Interministerial nº 424, de 30 de 

dezembro de 2016 e suas alterações. 

 

I – OBJETO 

 

ITEM 01 

 

NO-BREAK PARA SERVIDOR 

QUANTIDADE 

 

01 UND 

 

Especificação Técnica: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo 

fabricante; no-break com potência nominal de 3,2 kva; tensão entrada 115/127/220 volts 

(em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts 

(a ser definida pelo solicitante); possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; 

alarmes audiovisual; interface rs232 e usb; gerenciamento por software (proprietário); 

alarmes audiovisual; forma de onda senoidal pura; autonomia a plena carga mínimo 15 

minutos; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 

12 meses. 

 

ITEM 02 

 

PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) 

QUANTIDADE 

 

01 UND 

 

Especificação Técnica: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir 

tecnologia LCD com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 

1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 

(uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 

lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação 

automática 100-120v, 220-240v; controle remoto, cabo de alimentação, cabo vga; manual 

do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso 
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de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia 

mínima de 12 meses. 

 

ITEM 03 

 

RADIÔMETRO PARA FOTOTERAPIA 

QUANTIDADE 

 

01 UND 

 

Especificação Técnica: Equipamento para verificação de radiação no espectro azul da luz 

visível em aparelhos de fototerapia construído em material plástico. Detecção automática do 

sensor. Display alfanumérico para indicação dos dados e teclado de membrana. Indicação 

no display de nível baixo de bateria.  Desligamento automático para economia da bateria. 

Teclas para: liga / desliga, acréscimo / decréscimo, ajuste do tipo de fonte de luz e congelar 

valores selecionados durante a leitura. Faixa de medição de radiação de 0,0% a 100,0% 

µw/cm2/nm, com resolução de 0,1 µw/cm2/nm e precisão de +/- 2,0% µw/cm2/nm. Sonda de 

radiação com possibilidade para aplicação de fator de correção conforme o tipo de fonte de 

luz selecionada: fluorescentes, halógenas ou led´s, variando a intensidade no espectro de 

400 a 550 nanômetros; medição em microwatts por centímetro quadrado por nanômetro 

(µw/cm2/nm). Alimentação elétrica: bateria de 9 v dc. Dimensões aprox: (lxpxa): 65 x 145 x 

35 mm. Peso máximo com acessórios: 500g. Acompamha: bolsa para armazenamento do 

equipamento; sonda de radiação; apresentar manual do produto e registro na anvisa. 

 

ITEM 04 

 

COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO 

QUANTIDADE 

 

05 UND 

 

Especificação Técnica: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo 

fabricante; computador desktop com processador no mínimo INTEL CORE I3 ou AMD A10 

ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; 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 detecção de intrusão de 

chassis, com acionador instalado no gabinete; o adapatador 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, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 

800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces 

de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; sistema operacional windows 10 pro 

(64 bits) original; fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; 

gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos 
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ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores 

branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto 

deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.  

 

ITEM 05 

 

CARRO MACA AVANÇADO 

QUANTIDADE 

 

02 UND 

 

Especificação Técnica: Estrutura em tubos de aço carbono com chapa de 2 a 3 mm, 

pintura eletrostática a pó; Movimentos: Trendelemburg 12º, Proclive 12º e Elevação. 

Movimentos de Dorso 80º e Pernas através de sistema de mola a gás através de alavancas. 

Sistema de elevação realizados através de 01 sistema hidráulico movimentadas através de 

pedais localizados de ambos lados do carro maca; Leito em Material TS Radiotransparente 

Dividido em quatro seções para facilitar os movimentos fowler. Rodas de 6"em material 

termoplástico de alta resistência dispostos de rolamentos radial e axial com sistema de freio 

nas 04 rodas travando a translação e rotação da roda. 02 grades Em Polietileno com 

sistema retrátil e amortecedor para deixar os movimentos seguros e suaves. Suporte para 

soro em aço inox com 02 ganhos com dimensional de 5/8” x 1,20mm de espessura 

recebendo polimento de alto brilho que proporciona uma excelente assepsia com 02 pontos 

para fixação no leito. Suporte para oxigênio em aço inox padrão AISI 304 com dimensional 

de 5/8” x 1,20mm dispondo de cinta para fixação da bala de oxigênio. Acessórios: 

Colchonete revestido em courvin fabricado em espuma laminada com 05cm de espessura 

padrão D-28 nas dimensões do leito. Dimensões: 1,90m x 0,70m; Altura máxima 0,90m; 

Altura mínima 0,60m; Capacidade de Peso de no mínimo 180 Kg. Apresentar registro na 

ANVISA e catálogo do produto. 

 

ITEM 06 

 

ESTANTE  

QUANTIDADE 

 

17 UND 

 

Especificação Técnica: Estante de aço com 6 prateleiras chapa nº 24, dimensões 

aproximadas de 1980 x 920 x 300mm, confeccionadas em chapa de 0,75 mm de 

espessura com 03 dobras em todas as bordas, moduláveis, reguláveis e desmontáveis, 

colunas em chapa de 1,5 mm com 02 reforços em forma de x em cada lateral, 01 reforço 

em forma de x no fundo, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática na cor cinza, 

montagem através de parafusos zincados capacidade mínima de 100 kg. 
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ITEM 07 

 

MONITOR MULTIPARÂMETROS 

QUANTIDADE 

 

01 UND 

 

Especificação Técnica: Monitor fisiológico com os seguintes parâmetros: ecg, respiração, 

temperatura, oximetria de pulso e pressão não invasiva. Possibilidade de expandir sua 

capacidade de monitoração por meio de inserção de módulos de capnografia, pressão 

invasiva, análise de gases, eletroencefalografia, índice biespectral e transmissão 

neuromuscular no equipamento ou rack acoplado. Tela de lcd colorida de 10 a 12” 

touchscreen com resolução mínima de 1280 x 800 pontos. Permitir visualização de no 

mínimo 12 ondas simultaneamente. Permitir visualização de gráficos de tendências curtas 

na tela principal. Possibilidade de comunicação com central de monitoração e com diversos 

equipamentos, como ventiladores, monitores hemodinâmicos, entre outros. Possuir 

tendências gráficas e numéricas no mínimo das últimas 72 horas. Possibilidade de 

armazenamento de no mínimo 200 eventos/alarmes com respectivas ondas. Possuir 

algoritmo de análise de arritmia e do segmento st. Alimentação elétrica ac: 100 a 240 vca 

automático, 50/60 hz, com fonte interna e bateria interna com autonomia de pelo menos 360 

minutos. Não pesar mais de 7,5 kg. Nível de proteção contra inserção danosa de água pelo 

menos ipx1. Apresentar registro e catálogo do produto. Parâmetros: ecg: permitir 

monitoração de pelo menos 7 derivações simultâneas. Faixa de freqüência cardíaca: 20 a 

300 bpm. Proteção contra descarga de desfibrilador e detector de marcapasso. Respiração: 

método por variação de impedância torácica. Deve permitir o ajuste manual do limiar de 

detecção de respiração. Faixa de freqüência respiratória: 3 a 150 rpm. Temperatura: pelo 

menos 2 canais. Faixa de temperatura: 25 a 45 °c. Oximetria (spo2): permitir visualização de 

onda pletismográfica. Faixa de saturação de oxigênio: 0 a 100%. Pressão arterial não 

invasiva (nibp): indicação numérica das pressões sistólica, média e diastólica. Faixa de 

medição: 10 a 270 mmhg. Acompanha: 01 cabo ecg/resp de 5 vias, 01 sensor spo2 

permanente tipo dedo, 01 manguito adulto, 01 sensor de temperatura, 01 bateria, 01 cabo 

força, 01 manual de operação em português e 01 suporte para monitor. Apresentar registro 

na ANVISA e catálogo do produto. 

 

ITEM 08 

 

MONITOR MULTIPARÂMETROS 

QUANTIDADE 

 

01 UND 

 

Especificação Técnica: Monitor fisiológico com os seguintes parâmetros: ecg, respiração, 

temperatura, oximetria de pulso, pressão não invasiva e capnografia. Possibilidade de 

expandir sua capacidade de monitoração por meio de inserção de módulos de pressão 

invasiva, análise de gases, eletroencefalografia, índice biespectral e transmissão 

neuromuscular no equipamento ou rack acoplado. Tela de lcd colorida de 14 a 20” 

touchscreen com resolução mínima de 1280 x 768 pontos. Permitir visualização de no 
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mínimo 12 ondas simultaneamente. Permitir visualização de gráficos de tendências curtas 

na tela principal. Possibilidade de comunicação com central de monitoração e com diversos 

equipamentos, como ventiladores, monitores hemodinâmicos, entre outros. Possuir 

tendências gráficas e numéricas no mínimo das últimas 72 horas. Possibilidade de 

armazenamento de no mínimo 200 eventos/alarmes com respectivas ondas. Possuir 

algoritmo de análise de arritmia e do segmento st. Alimentação elétrica ac: 100 a 240 vca 

automático, 50/60 hz, com fonte interna e bateria interna com autonomia de pelo menos 360 

minutos. Não pesar mais de 7,5 kg. Nível de proteção contra inserção danosa de água pelo 

menos ipx1. Apresentar registro e catálogo do produto. Parâmetros: ecg: permitir 

monitoração de pelo menos 7 derivações simultâneas. Faixa de frequência cardíaca: 20 a 

300 bpm. Proteção contra descarga de desfibrilador e detector de marcapasso. Respiração: 

método por variação de impedância torácica. Deve permitir o ajuste manual do limiar de 

detecção de respiração. Faixa de frequência respiratória: 3 a 150 rpm. Temperatura: pelo 

menos 2 canais. Faixa de temperatura: 25 a 45 °c. Oximetria (spo2): permitir visualização de 

onda pletismográfica. Faixa de saturação de oxigênio: 0 a 100%. Pressão arterial não 

invasiva (nibp): indicação numérica das pressões sistólica, média e diastólica. Faixa de 

medição: 10 a 270 mmhg. Capnografia (etco2): pelo método de aspiração de fluxo lateral. 

Fluxo de amostragem igual ou inferior a 50 ml/min. Faixa de medição: 0 a 150 mmhg. 

Acompanha: 01 cabo ecg/resp de 5 vias, 01 sensor spo2 permanente tipo dedo, 01 

manguito adulto, 01 sensor de temperatura, 25 linhas de amostragem, 01 bateria, 01 cabo 

força, 01 manual de operação em português e 01 suporte para monitor. Apresentar registro 

na ANVISA e catálogo do produto. 

 

ITEM 09 

 

OXÍMETRO DE PULSO 

QUANTIDADE 

 

02 UND 

 

Especificação Técnica: Oxímetro de pulso portátil,  com as seguintes características 

mínimas: oxímetro de pulso compacto indicado para uso em paciente adulto, pediátrico e 

neonato; spo2 faixa de medição 0% - 100% pulso faixa de medição 30 – 235bpm tela tipo tft 

colorido de 2.8 com apresentação de curva pletismográfica valores de fc, spo2, gráfico de 

tendência e demais informações; compacto e leve; funcionamento em baixa perfusão e 

movimentação; alimentação; alarmes: spo2, pulso, sensor desconectado, dedo fora do 

sensor, indicação de bateria fraca. Comunicação usb para transferência de dados. 

funcionamento ac 100-240v tipo 3 baterias alcalinas tipo aa ou fonte externo autonomia com 

bateria: até 16 horas continuas. características físicas; peso máximo 0,5kg. acessórios que 

acompanham o produto:  02 sensores de oximetria, sendo 01 (um) adulto e 01 

infantil/neonatal. Apresentar registro na Anvisa e catálogo do produto. 
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ITEM 10 

 

COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO 

QUANTIDADE 

 

05 UND 

 

Especificação Técnica: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo 

fabricante; computador desktop com processador no mínimo INTEL CORE I3 ou AMD A10 

ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; 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 detecção de intrusão de 

chassis, com acionador instalado no gabinete; o adapatador 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, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 

800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces 

de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; sistema operacional windows 10 pro 

(64 bits) original; fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; 

gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos 

ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores 

branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto 

deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.  

 

ITEM 11 

 

MESA PARA COMPUTADOR 

QUANTIDADE 

 

05 UND 

 

Especificação Técnica: Constituída de um tampo em MDF/MDP 15mm de cantos 

arredondados, constituída de duas colunas com pedestal soldado a um quadro retangular 

horizontal formado por quatro tubos de aço, sobre o qual será fixado o tampo; Pintura da 

estrutura de aço, constituída de 3 gavetas, suporte para CPU e porta teclados. Dimensões 

aproximadas: altura da mesa 740 mm; tampo 1000mm / largura 600mm. 

 

ITEM 12 

 

MESA PARA COMPUTADOR 

QUANTIDADE 

 

01 UND 

 

Especificação Técnica: Constituída de um tampo em MDF/MDP 15mm de cantos 

arredondados, constituída de duas colunas com pedestal soldado a um quadro retangular 
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horizontal formado por quatro tubos de aço, sobre o qual será fixado o tampo; Pintura da 

estrutura de aço, constituída de 3 gavetas, suporte para CPU e porta teclados. Dimensões 

aproximadas: altura da mesa 740 mm; tampo 1000mm / largura 600mm. 

 

ITEM 13 

 

CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA 

QUANTIDADE 

 

03 UND 

 

Especificação Técnica: Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e 

acabamento com pintura em epóxi pó. movimentos: cabeceira, fawler, trendelemburg, 

reverso do trendelemburg, cardíaco, vascular e elevação de altura e cpr; grades laterais 

quádruplas, articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, 

posicionadas em estrutura de aço com tratamento antioxidante e acabamento em pintura 

epóxi pó, dotada de cilindro pneumático; motores e caixas de comando blindados, 

resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio; 

cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível; leito em 

estrutura tubular com tampos em chapa metálica perfuradas para respiro. para-choque de 

proteção em pvc, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira; base revestida com 

tampa de proteção resistente a impactos; rodízios de 4 polegadas de diâmetro, totalmente 

em material plástico com freios em diagonal; capacidade de carga mínima de 180kg; 

acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28; dimensões aproximadas externas: 

CxL 2,25cmx0,95cm;. alimentação elétrica 110v. apresentar registro na anvisa, catálogo e 

manual. 

 

ITEM 14 

 

APARELHO DE ANESTESIA 

QUANTIDADE 

 

01 UND 

 

Especificação Técnica: Sistema de anestesia completo, microprocessado para cirurgias de 

alta complexidade em pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. para ser 

utilizado em ambiente de emergência, centro de parto e cirúrgico, para procedimento de 

anestesia, composto por rack, vaporizadores, sistema de ventilação, monitoração e 

acessórios. Construído em gabinete com estrutura em aço de alto impacto, com pintura 

epóxi ou material tecnicamente compatível com a finalidade. bandeja superior para suporte 

de equipamentos de monitorização extras, interface. dotado de gaveta e rodízios com travas 

nas rodas dianteiras. permitir também a utilização através de cilindro de o2 e n2o, bloco de 

fluxomêtro transparente retroiluminado com escala de alto e baixo fluxo pelo menos para 

oxigênio e óxido nitroso ou digital. tubulação interna diferenciada para cada gás e sistema 

de segurança contra hipóxia que garanta uma mistura de no mínimo 25% de o2, fluxo de 

oxigênio de no mínimo 35l/min. deve dispor de botão de oxigênio diferente dos demais para 

uma pronta identificação deste; entrada de o2, n2o e ar comprimido de rosca padrão. Filtro 
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autoclavável, canister para armazenagem de cal sodada com capacidade para no mínimo 

800ml, sistema de exaustão de gases, ventilação manual e ajuste de pressão da válvula apl 

de 5 a 70cmh2o. o aparelho deve possuir pistão ou fole integrado ao circuito respiratório, 

operando de forma passiva ascendente com campânula graduada. possibilidade de acoplar 

02 vaporizadores calibrados, com utilização simultânea e que os 02 tenham ligação com 

sistema de fluxo de gases; deve possuir um sistema de segurança para o agente 

selecionado. deve acompanhar 01 vaporizador calibrado. ventilador pulmonar com tela 

colorida, que permita ventilação mecânica nos seguintes modos: ventilação controlada a 

volume, ventilação controlada a pressão, ventilação intermitente mandatória sincronizada, 

ventilação por pressão de suporte, ventilação manual/espontânea. atendendo aos seguintes 

parâmetros: volume corrente de 20 a 1400ml, freqüência 5 a 70rpm, fluxo inspiratório 5 a 

100l/min, pressão suporte 3 a 40, peep de 5 a 20cmh2o, pausa inspiratória de 5 a 50%, 

relação i:e, disparo por fluxo ou pressão. todos os controles devem possuir faixas de ajustes 

suficientes para atender a pacientes de neonatais a adulto obeso mórbidos. Deve possuir no 

mínimo monitorização respiratória de volume corrente, freqüência respiratória, pressão de 

pico, peep, fio2, monitorização gráfica de pressão x tempo, fluxo x tempo e co2 x tempo. 

alarmes configuráveis para pressão, volume minuto, fio2, apneia. Tempo mínimo de 

autonomia para bateria de 45 minutos. alimentação 110v/220v-60hz. Possibilidade de 

monitorização de agente de gases e monitorização numérica e gráfica da capnografia 

disponível no aparelho de anestesia. Apresentar registro na ANVISA e catálogo do produto. 

 

ITEM 15 

 
CADEIRA 

QUANTIDADE 

 

15 UND 

 

Especificação Técnica: Cadeira fixa com encosto de Polipropileno com estrutura de Aço/ 

Ferro pintado Dimensões aproximadas: Altura do encosto: 260 mm. Largura do encosto: 460 

mm. Profundidade do assento: 400 mm. Largura do Assento: 460 mm . Altura do chão ao 

assento: 420 mm. 

 

ITEM 16 

 

ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL 

QUANTIDADE 

 

02 UND 

 

Especificação Técnica: Aspirador com comandos na parte superior; caixa de proteção do 

conjunto do motor, em plástico resistente; ruído menor que 60 dBA; com alça, montado em 

móvel de estrutura metálica apoiada sobre quatro rodízios giratórios de 3” de diâmetro. 

Sistema de ventilação interna do motor de 1/4 HP. Cabeçote aletado, funcionamento através 

de diafragma de neoprene e nylon; isento de óleo. Microfiltro de ar até 0,5 mícron. Registro 

de agulha, em aço inox. Vacuômetro calibrado até 29 polHg (760 mmHg). Painel de controle 

com circuito lógico programável, display de leds para indicação do status do controlador. 

Teclado de membrana. Alarme audiovisual de frasco cheio, com desligamento automático 
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do funcionamento do equipamento. Teclas para silenciar alarme, rearme da aspiração e 

seleção de modo contínuo ou intermitente por pedal. Indicações para operação com ou sem 

pedal. Indicação de espera para rearme após esvaziamento do frasco. Indicação de som 

inibido do alarme. Indicação de ligado geral. Duplo sistema de segurança que interrompe o 

fluxo de aspiração quando é atingida a capacidade máxima do frasco. Suporte para duas 

cânulas. Tampão do frasco em silicone autoclavável. Conexão tipo “engate rápido” para 

facilitar a remoção do frasco coletor. Suporte para até dois frascos coletores suspensos. 

Acompanha: 01 frasco coletor de secreções de alta resistência a impactos e a altas 

temperaturas (121ºC) em plástico autoclavável. Fluxo de ar: 0 a 24 lpm. Vácuo: 0 a 22 polHg 

/ 560 mmHg. Medidas externas (LxPxH): 45 x 52 x 120 cm. Alimentação elétrica: 127/220 V 

AC com chave de comutação. Potência elétrica: 540 VA. Apresentar Registro na ANVISA e 

catálogo do produto. 

 

ITEM 17 

 

MESA PARA IMPRESSORA 

QUANTIDADE 

 

05 UND 

 

Especificação Técnica: Constituída de um tampo em MDF/MDP 15mm de cantos 

arredondados, constituída de duas colunas com pedestal soldado a um quadro retangular 

horizontal formado por quatro tubos de aço, sobre o qual será fixado o tampo; pintura da 

estrutura de aço Dimensões aproximadas : altura da mesa 740 mm; tampo 800mm / largura 

600 mm. 

 

ITEM 18 

 

ESTANTE  

QUANTIDADE 

 

10 UND 

 

Especificação Técnica: Estante de aço com 6 prateleiras chapa nº 24, dimensões 

aproximadas de 1980 x 920 x 300mm, confeccionadas em chapa de 0,75 mm de espessura 

com 03 dobras em todas as bordas, moduláveis, reguláveis e desmontáveis, colunas em 

chapa de 1,5 mm com 02 reforços em forma de x em cada lateral, 01 reforço em forma de x 

no fundo, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática na cor cinza, montagem através 

de parafusos zincados capacidade mínima de 100 kg 

 

ITEM 19 

 

CADEIRA  

QUANTIDADE 

 

05 UND 

 

Especificação Técnica: Cadeira fixa com encosto de Polipropileno com estrutura de Aço/ 

Ferro pintado Dimensões aproximadas: Altura do encosto: 260 mm. Largura do encosto: 

460 mm .Profundidade do assento: 400 mm. Largura do Assento: 460 mm . Altura do chão 

ao assento: 420 mm. 
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ITEM 20 

 

OXÍMETRO DE PULSO 

QUANTIDADE 

 

02 UND 

 

Especificação Técnica: Oxímetro de pulso portátil,  com as seguintes características 

mínimas: oxímetro de pulso compacto indicado para uso em paciente adulto, pediátrico e 

neonato; spo2 faixa de medição 0% - 100% pulso faixa de medição 30 – 235bpm tela tipo tft 

colorido de 2.8 com apresentação de curva pletismográfica valores de fc, spo2, gráfico de 

tendência e demais informações; compacto e leve; funcionamento em baixa perfusão e 

movimentação; alimentação; alarmes: spo2, pulso, sensor desconectado, dedo fora do 

sensor, indicação de bateria fraca . comunicação usb para transferência de dados. 

funcionamento ac 100-240v tipo 3 baterias alcalinas tipo aa ou fonte externo autonomia com 

bateria: até 16 horas continuas. características físicas; peso máximo 0,5kg. acessórios que 

acompanham o produto:  02 sensores de oximetria, sendo 01 (um) adulto e 01 

infantil/neonatal. Apresentar registro na Anvisa e catálogo do produto. 

 

ITEM 21 

 

COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO 

QUANTIDADE 

 

01 UND 

 

Especificação Técnica: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo 

fabricante; computador desktop com processador no mínimo INTEL CORE I3 ou AMD A10 

ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; 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 detecção de intrusão de 

chassis, com acionador instalado no gabinete; o adapatador 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, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 

800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces 

de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; sistema operacional windows 10 pro 

(64 bits) original; fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; 

gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos 

ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores 

branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto 

deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.  

 



 

 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO 

Rua Dona Auta de Camargo Lírio, 51, Centro, Capão Bonito SP – 18300-230 

PABX (15) 3543-9600  - CNPJ 46.886.149/0001-10 
licitacao@santacasacb.org.br 

 

  

11 
 

ITEM 22 

 

MESA DE ESCRITÓRIO  

QUANTIDADE 

 

01 UND 

 

Especificação Técnica: Constituída de um tampo em MDF/MDP 25mm de cantos 

arredondados, com 2 gavetas com puxadores tipo alça em “c”; estrutura de aço-carbono 

com tratamento antiferruginoso constituída de duas colunas com pedestal soldado a um 

quadro retangular horizontal formado por quatro tubos de aço, sobre o qual será fixado o 

tampo; pintura da estrutura de aço, caixas das gavetas e trilhos metálicos com epóxi-pó ou 

híbrido, na cor preta (fosca); gaveteiro com fechadura de tambor cilíndrico com no mínimo 4 

pinos, travamento simultâneo das duas gavetas e chaves em duplicata. Dimensões 

aproximadas: altura da mesa 740 mm; tampo 1.200mm / largura 600 mm. 

 

ITEM 23 

 

COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO 

QUANTIDADE 

 

01 UND 

 

Especificação Técnica: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo 

fabricante; computador desktop com processador no mínimo INTEL CORE I3 ou AMD A10 

ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; 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 detecção de intrusão de 

chassis, com acionador instalado no gabinete; o adapatador 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, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 

800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces 

de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; sistema operacional windows 10 pro 

(64 bits) original; fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; 

gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos 

ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores 

branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto 

deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.  
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ITEM 24 

 

NO-BREAK PARA COMPUTADOR 

QUANTIDADE 

 

15 UND 

 

Especificação Técnica: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo 

fabricante; no-break 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 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; 

bateria interna selada; autonomia a plena carga 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 de 12 meses. 

 

ITEM 25 

 

MESA DE ESCRITÓRIO 

QUANTIDADE 

 

01 UND 

 

Especificação Técnica: Constituída de um tampo em MDF/MDP 25mm de cantos 

arredondados, com 2 gavetas com puxadores tipo alça em “c”; estrutura de aço-carbono 

com tratamento antiferruginoso constituída de duas colunas com pedestal soldado a um 

quadro retangular horizontal formado por quatro tubos de aço, sobre o qual será fixado o 

tampo; pintura da estrutura de aço, caixas das gavetas e trilhos metálicos com epóxi-pó ou 

híbrido, na cor preta (fosca); gaveteiro com fechadura de tambor cilíndrico com no mínimo 4 

pinos, travamento simultâneo das duas gavetas e chaves em duplicata. Dimensões 

aproximadas: altura da mesa 740 mm; tampo 1.200mm / largura 600mm. 

 

ITEM 26 

 

MESA PARA COMPUTADOR 

QUANTIDADE 

 

15 UND 

 

Especificação Técnica: Constituída de um tampo em MDF/MDP 15mm de cantos 

arredondados, constituída de duas colunas com pedestal soldado a um quadro retangular 

horizontal formado por quatro tubos de aço, sobre o qual será fixado o tampo; Pintura da 

estrutura de aço, constituída de 3 gavetas, suporte para CPU e porta teclados. Dimensões 

aproximadas: altura da mesa 740 mm; tampo 1000mm / largura 600mm. 

 

ITEM 27 

 

LAVADORA EXTRATORA DE ROUPAS HOSPITALAR ATÉ 60 KG 

QUANTIDADE 

 

01 UND 

 

Especificação Técnica: Estrutura externa: totalmente em aço inox, com painel de comando 

que controla todo funcionamento da máquina (dosadores, bomba de produtos químicos, 
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programas completos na memória); com barreira sanitária, com dispositivo de segurança; 

com cesto interno totalmente em aço inoxidável, com capacidade: de 60 kg. dados 

aproximados da dimensões: cesto interno: diâmetro 970 x 815 mm – volume 602 dm3; 

dimensões externas: altura 1670 mm, largura 1200 mm, comprimento 1450 mm potência do 

motor do cesto: 7,5 cv (5,6 kw); tensão trifásica 220v 60 hz. Apresentar registro na ANVISA 

e catálogo do produto. 

 

ITEM 28 

 

BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO 

QUANTIDADE 

 

10 UND 

 

Especificação Técnica: Leito de paciente: cesto removível em acrílico transparente que 

proporciona maior visualização do paciente, com cantos arredondados, para fácil limpeza e 

desinfecção, com elevação de altura na região da cabeça do R.N. e com aba em todo o 

contorno que permite fácil empunhamento e reforço, além de permitir acoplamento de 

protetor de vista opcional; Colchão: de espuma de densidade adequada ao conforto do 

paciente, de material atóxico e auto-extinguível quanto a chama, coberto com capa 

removível para limpeza e desinfecção, também de material atóxico e auto-extinguível 

QUANTO A CHAMA, sem costura, prensada, evitando acúmulo de resíduos e com abertura 

numa das extremidades; Estrutura: leve e de grande estabilidade, em tubos de aço pintado 

com pintura epóxi texturizada após tratamento anti-ferruginoso, de uma polegada de 

diâmetro, apoiada sobre rodízios giratórios de duas polegadas de diâmetro, sendo os dois 

traseiros com freio; Protetores de borracha na parte frontal e traseira para amortizar choques 

mecânicos; Sistema manual com haste em aço inoxidável, localizado na parte traseira, 

possibilitando posicionamento seguro com três posições: horizontal, trendelemburg e 

proclive; Equipado com: suporte para prancheta (gancho) e porta-mamadeira; Medidas 

internas aproximadas do cesto (LxPxH): 34,5 x 66,5 x 21 cm; Medidas externas aproximadas 

do berço (LxPxH): 48,5 x 0,85 x 93 cm; Apresentar registro na ANVISA e catálogo do 

produto. 

 

ITEM 29 

 

LONGARINA 

QUANTIDADE 

 

15 UND 

 

Especificação Técnica: Longarina de Polipropileno de 3 lugares: Cadeira fixa tipo 

longarina. Assento moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, 

concha em polipropileno de alta resistência, com vincos laterais, ambos a 50 mm das 

laterais da concha e esta com frontal lateral de ambos os lados de 25 mm, com espessura 

de 40 mm. Na parte de baixo da concha, 06 reforços verticais e 06 verticais fundidos entre si 

assegurando resistência mecânica, evitando que a concha se rompa ao sentar, fixados a 

estrutura da longarina por 04 parafusos especiais. Encosto moldado de forma anatômica 

obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno de alta resistência, com local 
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para manuseio do produto, de forma oval, com vincos laterais. Dimensões aproximadas: 

Largura total da longarina: 1530 mm. Profundidade: 525mm. Altura total da longarina: 815 

mm . Altura do encosto: 260 mm. Largura do encosto: 460 mm. Profundidade do assento: 

400 mm. Largura do Assento: 460 mm . Altura do chão ao assento: 420 mm. 

 

ITEM 30 

 

BISTURI ELÉTRICO A PARTIR DE 151 W 

QUANTIDADE 

 

01 UND 

 

Especificação Técnica: Bisturi eletrônico multifuncional para todos os procedimentos de 

centro cirúrgico. Microprocessado com refrigeração natural por convecção. Indicação digital 

da potência em watt, através de displays independentes para todos os modos de operação; 

ajuste digital de potência com precisão de 01 watt, através de teclas blindadas tipo up/down 

no painel e através da caneta de comando manual. Sistema de monitoração da 

resistência/contato da placa-paciente adesiva (dividida) com indicação visual da qualidade 

do contato através de display gráfico localizado no painel frontal e seleção automática do 

sistema de monitoração conforme tipo de placa conectada (comum ou bipartida). Deve 

permitir o uso de único cabo para placas comum ou bipartida descartáveis. Permitir o 

acionamento das funções eletrocirúrgicas monopolares através de dois pedais duplos ou 

permitir acionamento simultâneo de 02 canetas de comando manual (coagulação 

monopolar). Permitir ainda, a operação do modo bipolar através de pedal independente e de 

forma automática sem a necessidade de acionar qualquer tecla no painel do equipamento. 

Possuir memorização automática (não volátil – mantida mesmo após desligar o aparelho) de 

um conjunto de valores de potências programadas pelo usuário. Possuir corte pulsado para 

intervenções endoscópicas que requerem alternadamente o corte e a coagulação. Ter 

sistema que controla a potência no início do corte de acordo com a resistência do tecido 

reduzindo riscos aos pacientes, para aumentar a vida útil dos acessórios e reduzir tempo de 

procedimento ou outra técnica similar, independentemente da nomenclatura de cada 

fabricante. Potências mínimas para cada modo de operação: 300 watts para corte puro, 

forçado e pulsado, com no mínimo 03 níveis de blends em dois modos (normal e forçado); 

pelo menos 04 modos de coagulação com no mínimo 120 watts e 4 modos bipolares com 

potências mínimas, sendo: 50 watts para microbipolar, 100 watts para bipolar, 120 watts 

macrobipolar e 120 watts corte bipolar. Permitir conexão com coagulador argônio. 

Alimentação elétrica: 100 a 240 VCA (automático) – 60HZ. Apresentar Certificado de Boas 

Práticas de Fabricação, Certificado de Conformidade NBRIEC 60601-2-2, classificação CF, 

inclusive testes de interferência eletromagnética (EMC). Acessórios: 01 carrinho; 01 pedal 

duplo para modo monopolar; 01 pedal simples para o modo bipolar; 01 placa de retorno 

permanente de aço inox adulto com cabo compatível; 10 placas adesivas descartáveis 

bipartidas e 01 cabo permanente compatível com sistema de monitoração de contato; 01 

caneta porta-eletrodo de comando manual duplo (botões de acionamento de corte e 

coagulação) e conector universal/3 pinos; 01 jogo com 05 eletrodos médicos para uso geral - 

sendo: 01 ponta tipo faca reta; 01 ponta tipo faca curva; 01 ponta tipo agulha; 01 ponta tipo 
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alça; 01 ponta tipo bola. Apresentar manual de usuário e registro na ANVISA. 

 

ITEM 31 

 

COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO 

QUANTIDADE 

 

15 UND 

 

Especificação Técnica: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo 

fabricante; computador desktop com processador no mínimo INTEL CORE I3 ou AMD A10 

ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; 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 detecção de intrusão de 

chassis, com acionador instalado no gabinete; o adapatador 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, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 

800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces 

de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; sistema operacional windows 10 pro 

(64 bits) original; fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; 

gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos 

ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores 

branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto 

deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.  

 

ITEM 32 

 

CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL  

QUANTIDADE 

 

06 UND 

 

Especificação Técnica:  Carro para transporte de Material tipo Cuba, Confeccionado em 

prolipopileno ou fiberglass. Possuir dreno para escoamento de agua, dispositivo de elevação 

e suporte da tampa, confeccionados em aço inoxidável. Capacidade mínima 200 L. 

Rodízios: diâmetro 04” banda de material termoplástico macio com alta resistência. 

Dimensões Máxima: Internas:  Profundidade: 630 mm X Comprimento: 830 mm X Altura: 

660 mm. Dimensões Externas:  Profundidade: 690 mm X Comprimento: 960 mm X Altura do 

piso a extremidade da tampa: 840 mm. 
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ITEM 33 

 

ARMÁRIO 

QUANTIDADE 

 

02 UND 

 

Especificação Técnica: Armário de aço com 02 portas de abrir; Altura de 1800mm a 

2100mm; Largura 700 a 110mm; contendo: 02 portas de abrir com divisor vertical; uma 

fechadura por porta, 04 prateleiras por divisão; as chapas de aço deverão ter espessura 

mínima 22 mm, para o corpo, portas e prateleiras; as folhas de aço deverão ter tratamento 

antiferrugem; pintura em epóxi, eletrostática; Capacidade por Prateleira: 50 kg.  

 

ITEM 34 

 

CARRO MACA SIMPLES 

QUANTIDADE 

 

02 UND 

 

Especificação Técnica: Estrutura em tubos de aço inox de no mínimo 1.1/4” e leito em 

chapa de aço inox AISI 304. Cabeceira regulável altura regulável através de cremalheira de 

aço inox com angulação de 60º. Rodas de 6" – termoplástico com bandagem em 

termoplástico de alta resistência com sistema de freio em 02 rodas diagonais travando a 

translação e rotação da roda. Suporte para soro em aço inox padrão AISI 304 com 02 

ganhos para dependurar soro com dimensional de 5/8” x 1,20mm de espessura recebendo 

polimento de alto brilho com 02 pontos para fixação no leito. Para-choque com tubos de aço 

carbono pintado, revestido de borracha pvc em volta de todo o carro maca. 02 grades de 

abaixar fabricados em aço inox padrão AISI 304 de fácil uso com mecanismo de subir de 

descer. Capacidade de Peso de no mínimo 170 Kg. Medidas externas: c= 2,00m x l= 0,68m 

x a= 0,80m. Acessórios: Colchonete revestido em courvin fabricado com 05cm de espessura 

padrão D-28 nas dimensões do leito. Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto. 

 

ITEM 35 

 

APARELHO DE FOTOTERAPIA ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA 

QUANTIDADE 

 

04 UND 

 

Especificação Técnica: Fototerapia microprocessada com pedestal e braço articulável para 

uso em incubadoras, berços aquecidos e berços comuns. Possuir 15 Super LEDs como 

fonte de irradiação no espectro azul focado em 460 nm, eliminando necessidade de filtros. 

Iluminação auxiliar através de 03 LEDs brancos adicionais. Alta irradiância, em todos os 

pontos da área focada. Módulo fonte removível, com vida média de 20.000 horas. 

Intensidade média no centro do foco luminoso a 40 cm de distância: 30 a 45 

microW/cm2.nm (+/-10%). Dimensões do foco luminoso: 32 x 22 cm. Ruído menor que 60 

dBA. Caixa em plástico de engenharia, contendo display alfanumérico com back light. 

Teclado em membrana e controle microprocessado para acesso às funções do 

equipamento. Controles para ajuste da irradiância proporcional emitida de 0 a 100%, 
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conforme protocolo de tratamento, com ajuste a cada 10%. Possuir indicação do tempo de 

tratamento, ajuste de data e idioma. Totalizador de horas para a fonte emissora. Relógio 

calendário. Sistema de proteção contra alta temperatura do módulo fonte. Memorização das 

irradiações medidas manual ou automaticamente (a cada hora) para emissão de relatório. 

Saída RS232. Dimensões do corpo do aparelho (LxFxA): 36,0 x 27,0 x 6,5cm. Dimensões do 

aparelho com pedestal: (LxFxA): 50 x 50 x 100 até 140cm. Deve permitir a incorporação de 

sensor para medir a irradiância através de tomada incorporada. Consumo de energia: 60 W. 

Chave liga/desliga. Alimentação elétrica: 127-240 VAC, 60 Hz. Equipamento deve ser 

certificado em conformidade com as normas NBR IEC 60601-1, “Equipamento Eletromédico 

- Parte 1 – Prescrições Gerais para Segurança” e NBR IEC 60601-2-50 - “Prescrições 

Particulares para Segurança de Equipamentos de Fototerapia” e NBR IEC 60601-1-2 

“Compatibilidade Eletromagnética”. Apresentar registro na ANVISA e catálogo do produto. 

 

ITEM 36 

 

CADEIRA 

QUANTIDADE 

 

03 UND 

 

Especificação Técnica: Cadeira fixa com encosto de Polipropileno com estrutura de Aço/ 

Ferro pintado Dimensões aproximadas: Altura do encosto: 260 mm. Largura do encosto: 460 

mm .Profundidade do assento: 400 mm. Largura do Assento: 460 mm . Altura do chão ao 

assento: 420 mm. 

 

ITEM 37 

 

MESA DE ESCRITÓRIO 

QUANTIDADE 

 

15 UND 

 

Especificação Técnica: Constituída de um tampo em MDF/MDP 25mm de cantos 

arredondados, com 2 gavetas com puxadores tipo alça em “c”; estrutura de aço-carbono 

com tratamento antiferruginoso constituída de duas colunas com pedestal soldado a um 

quadro retangular horizontal formado por quatro tubos de aço, sobre o qual será fixado o 

tampo; pintura da estrutura de aço, caixas das gavetas e trilhos metálicos com epóxi-pó ou 

híbrido, na cor preta (fosca); gaveteiro com fechadura de tambor cilíndrico com no mínimo 

4 pinos, travamento simultâneo das duas gavetas e chaves em duplicata. Dimensões 

aproximadas: altura da mesa 740 mm; tampo 1.200mm / largura 600 mm. 

 

ITEM 38 

 

COMPUTADOR SERVIDOR 

QUANTIDADE 

 

01 UND 

 

Especificação Técnica: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo 

fabricante; computador servidor com processador no mínimo INTEL XEON E3 ou AMD 
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OPTERON ou similar; memória RAM 16GB DDR4 ECC 2133 MHZ (2 módulos de 8GB); 

Disco Rígido: 2 x 1 TB 7200RPM SATA 3 - configurado em raid 1; unidade combinada de 

gravação de disco ótico cd, dvd rom, conexão sata, sem monitor, gabinete torre, teclado 

deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas 

posições do teclado padrão abnt2 com fio e mouse ópitico usb, 800 dpi, 2 botões mais scroll 

- com fio; interfaces de rede 2 x rede 10/100/1000 (integrada); interfaces de vídeo integrada 

à cpu com 16mb; fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; 

sistema operacional windows server 2012 r2 standard (64 bits) original ou superior; todos os 

componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; 

garantia de 36 meses. 

 

ITEM 39 

 

ESTANTE 

QUANTIDADE 

 

10 UND 

 

Especificação Técnica: Estante de aço com 6 prateleiras chapa nº 24, dimensões 

aproximadas de 1980 x 920 x 300mm, confeccionadas em chapa de 0,75 mm de 

espessura com 03 dobras em todas as bordas, moduláveis, reguláveis e desmontáveis, 

colunas em chapa de 1,5 mm com 02 reforços em forma de x em cada lateral, 01 reforço 

em forma de x no fundo, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática na cor cinza, 

montagem através de parafusos zincados capacidade mínima de 100 kg. 

 

II – DA ENTREGA DA PROPOSTA 

 

2.1 – A proposta deverá ser entregue digitada em papel timbrado da empresa, não 

poderá ter emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá estar datada, conter nome e razão 

social, CPF do responsável pela empresa, dados bancário, endereço completo, telefone, e-

mail e deverá estar assinada pelo responsável da empresa. 

 

a) Todos os valores da proposta deverá ser por item, no valor unitário e total de cada 

objeto especificado, deverão vir expressos em moeda nacional corrente e com validade 

não inferior a 60 (sessenta) dias, bem como identificada com o número da cotação e do 

convênio do MS a que se refere. 

 

b) A Proposta deverá atender às especificações constantes do Item I acima, mas não 

poderá ser cópia literal deste, pois deverão estar descritas as especificações técnicas do 

equipamento ou material, inclusive marca, modelo e fabricante, sob pena de 

desclassificação. 

 

c) A Proposta deverá estar acompanhada dos seguintes documentos e/ou declarações: 
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i) Catálogos ou documento equivalente, para cada item cotado, legível, indicando, no 

catálogo ou documento equivalente: marca; modelo (se houver); fabricante; desenho/foto; 

características técnicas; de forma a permitir a avaliação das especificações solicitadas no 

Item 1; 

 

ii) Compromisso do Proponente de que manterá assistência técnica sob sua 

responsabilidade, direta ou indiretamente, para atendimento a (empresa), no local onde 

estiverem instalados os equipamentos e materiais ofertados, no mínimo pelo tempo de 

garantia do Equipamento; 

 

iii) Indicação de sistemática de assistência técnica e manutenção e indicação de 

esquema de instalação, sempre que o equipamento o exigir; 

 

iv) Compromisso de garantia da disponibilidade de peças de reposição e/ou material de 

consumo, este quando necessário ao funcionamento, pelo período mínimo de 03 (três) anos, 

a contar do recebimento definitivo dos equipamentos; 

 

v) Compromisso de substituir o equipamento entregue fora da especificação proposta, 

por outro que corresponda à especificação convencionada, sem qualquer alteração e 

despesa adicional; 

 

vi) Possuir a identificação do respectivo número de registro na ANVISA ou comprovante 

da dispensa do mesmo quando aplicável; 

 

vii) Compromisso de que a Proponente entregará junto com os equipamentos os 

manuais de operação e serviço. 

 

2.2 – A proposta deverá ser entregue no período de 08/05/2018 a 15/05/2018 via e-

mail: licitação@santacasacb.org.br. 

 

2.2.1 - A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO 

BONITO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 

momento da verificação. 

 

2.3 – A proposta deverá ser enviada para os dados acima e caso vencedor o licitante, 

este será comunicado para entrega dos documentos elencados no item 2.4 em até 05 dias 

úteis. 

 

2.4 – Documentos a ser enviado caso vencedor: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 

 

mailto:licitação@santacasacb.org.br
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto; 

 

c) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual e Municipal da 

sede da licitante, expedida pelo órgão competente; 

 

d) Certidão de regularidade de débito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

 

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e a dívida ativa 

da União; 

 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 

 

III – DO CRITÉRIO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

3.1 – Serão desclassificas as propostas que: 

 

a) Não atendam às exigências contidas nos itens 1 e 2; 

 

b) Apresentem preços inexequíveis ou maior doque os preços previstos pelo Ministério 

da Saúde; 

 

c) Ofereçam vantagens ou alternativas não previstas, de interpretação dúbia ou 

rasuradas, ou ainda que contrariem no todo ou em parte o presente edital. 

 

3.2 – Havendo empate entre duas ou mais propostas a classificação será feita por 

sorteio. 

 

3.3 – O resultado das propostas será dirigido às empresas via e- mail em até 10 (dez) 

dias após a homologação. 

 

3.4 – Em razão do convênio ser de natureza do Ministério da Saúde, a homologação é 

feita pelo Ministério da Saúde, através do portal www.convenios.gov.br, onde será 

informado toda documentação (edital, propostas, ata de julgamento, etc.) do referido 

convênio. 

 

3.5 – A empresa vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, da divulgação do 

resultado, para apresentação dos documentos e assinatura do contrato. 

 

 

http://www.convenios.gov.br/
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IV – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 

 

4.1 – O prazo de entrega será de até 60 (sessenta) dias após a assinatura do 

contrato; 

 

4.2 – O local da entrega será na Rua Auta de Camaro Lirio, 51, Centro, CEP 18300-

230, na cidade de Capão Bonito SP, de segunda a sexta-feira, das 08:30h às 17:00h, 

correndo por conta da empresa vencedora as despesas de embalagem, seguros, 

transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes desse 

fornecimento. 

 

 

V – DO CONTRATO E SUA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

5.1 – A contratação será formalizada mediante termo de contrato. 

 

5.2 – O prazo de vigência do contrato é de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura 

do contrato. 

 

 

VI – DA DESPESA 

 

6.1 – Os recursos para custear as despesas descritas neste termo ocorrerão por conta do 

Convênio nº 851930/2017 do MS. 

 

 

VII – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

7.1 – O pagamento será feito mediante depósito em conta corrente, em nome da 

empresa, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal 

devidamente aceita, após a verificação da conformidade dos equipamentos pelo setor do 

almoxarifado. 

 

7.2 – A Contratada deverá emitir nota fiscal contendo: 

 

a) Dados bancários; 

 

b) Número do convênio. 
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VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da cidade de Capão Bonito, Estado de 

São Paulo. 

 

Capão Bonito SP, 30 de abril de 2018. 

 

 

 
 

 

 


