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pLANtLHA LlCrrAÇÃO 2018 PROPOSTA PARLAMENTAR 11291.166000/1180-04 - UBS LIBERDADE E PAZ

ITEM DESCRTÇAO VALOR UNIT VALOR TOTAL

1,

MESA DE ESCRIToRIo - material de confecção: madeira/M DP/MDF/similar/dobrável;

gavetas: 02; com posição simples
B 360,00 2.880,00

2 G ELADEIRA/REFRIGERADOR - capacidade de 250 a 2991 4 s.800,00

ESTANTE: materialde co nfecção/ca pacida d e: aço/ferro pintado de 101 a 200kg; reforço:

possui
4 370,00 1.480,00

4
MEsA PARA IMPRESSoRA: estrutura: açolÍerro pintado; dimensões mínimas

5ox40x70cm; tampo: madeira/M DP/M DFlsim ilar
2 150,00 300,00

5
AR CONDICIONADO CAPACIDADE: 9.000 A 12.000BTUS; TIPO: SPLIT;FUNÇ Ão: eurrutt
FR IO

20 2.s00,00 50.000,00

6 cADEtRA - Material de confecção: açol ferro pintado; a sse nto/e ncosto: polipropileno 36 90,00 3.240,OO

BALDE A PEDAT material de confecção/capacidade: polipropileno 30 até 491 3l 12 0,00 4.440,00

8
ARMÁRlo'dimensões/prateleiras: altura de 180 a 21ocmx largura de 70 a 1't1cm/O4;

ínaterial de confecção:aço; capacidade minima da prateleira: 40kg
12 700,00 8.400,00

9

1L)

ARMÁRlo vlTRlNE - material de confecção: aço/Íerro pintado; laterais de vidro: possui;

nú mero de portas:02 portas
3 1.550,00 4.650,00

VENTILADOR DE TETO/PAREDE - com posição/tipo: 3 ou 4 pés/parede 300,00 600,00
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QUANT.

1,450,00
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COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) - Especificação mínima: que esteja em linha de
produção pelo fabricante; coputâdor desktop com processador no minimo lntel core i3

ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rigido de 500 gigabyte; memória ram de 08
(oito)gigabytes, em 02 (dois) modulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, tipo
SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa

principaldeve 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 2.0x16 ou superior;
possuisistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete;
o adaptador de vÍdeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um)gigabyte de memória,
possuir suporte ao Microsoft Directx 10.1 ou superior, suortar monitor estendido, possuir
no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos (01) uma diBital 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 DPl, 2 botões, scroll (com fio);
monitor de LED 1.9 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WtFt
padrão IEEE 8O2.Llb/g/n; sistema operacional Windons 10 pro (64 bits); fonte
compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periÍéricos
deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipâmentos ofertados (gabinete,
teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutas das cores branca, preta ou
cinza, e mênter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deveão ser
novos, sem uso, reforma ou recondiciona me nto; garantia de 12 meses.

5 3.500,00 17.500,00
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NOBREAK (PARA CoMPUTA,DOR/IMPRESSORA) - especifitação minima: que êsteja eÍH-

linha de produção pelo fabrÍcante; nobreak com potência nominal de 1,2 kva; potência

real minima de 600w; tensão entrada 115/127 /220 volts (em corrente alternada) com

comutação automática; tensão de saída 770/715 ou 220 volts (a ser definida pelo

solicitante; alarmes audiovisual; bateria interna selada autonomia a plena carga mínimo

15 minutos considerando consumo de 240wats; possuir no mínimo 6 tomadas de saída

padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recond iciona mento;
garantia de 12 meses.

4 900,00 3.600,00

613
MESA DE EXAMES - posição do leito: móvel; acessório(s): suporte para papel; materialde
confecção: aço inoxidavel

1.350,00 8.100,00

1A ESCADA coM 2 DEGRAUS - material de confecção; aço inoxidável 300,00 1.800,00

CÂMARA PARA coNsERVAçÃo DE tMUNoBtoLÓGtcos - contra porta: possu i;circu lação

de ar forçado: possui; discador de enrergência: possui; material de confecção (gabinete

interno): aço inoxidável 304; teÍnperatura: entre +2eC e + 8s C; sensores internos: possui;

sistema de emrgência (bateria/nobreak)/ sistma de registro de dados; possui/possui;

capacidade/ quantidade: de 120 à 300 lilrcs/ 2 a 5 gavetas ou prateleiras

2 15.800,0015 31.600,00

816
BIOMBO - material de confecção aço/Íerro pintado; rodízios: possui; tamanho: triplo

420,OO 3.360,00

11
ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL Ínalerial de confecção: tecido de algodão;

braçadeira/fecho: velcro
2 100,00 200,00

218
ESFIGNOMANÔMETRO ADUtTo materialde confecção: tecido de algodão;

braçadeira/fecho: velcro
170,00 340,00

2PAPAGAIO - materia de corrÍecção: aço inoxidável 100,00 200,00

2COMADRE - capacidade: dê 2,11 ate 3,51; materialde confecção: aço inoxidável 175,00 350,00

5

19

20

2i MESA DE MAYO - material dr.conÍecção: aço inoxidável 550,00 2.750,00

)22 BALANçA ANTROPOMÉTRtCA PARA OBESOS modo de operação: diSitãl 2.200,00 4.400,
:l
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23' COLPOSCóPlO ' a umento: variável; ocular/câmera: trinocular/pôssui 2 25.000,00 50.000,00

24 NEGATOSCOPIO - tipo: lâmpada fluorescente/2 corpos 4 700,00 2.800,00

25 DETECTOR FETAL - tipo: portátil; tecnologia: digital 900,00 1.800,00

26
CADEIRA PARA OBESO - braços: possui; rodízios: possui; material de confecção:estofado

courvin; estrutura: aço/ferro pintado 670,OO 1.340,00

27
CENTRAL DE NEBULIZAçÃO - tipo/ne de saÍdas: compresso(/4 saídas; potência: mínimo

de 1/4 de HP
2 1.800,00 3.600,00

28 NEBULIZADOR PORTATIL - tipo: ultrassônico; numero de saídas simultâneas:01 3 250,00 750,00

)9
CILINDRO DE GASES MEDICINAIS- materialde confecção: alumínio; acessórios: válvula,

manômetro e fluxometro; capacidade: mín.031 até 101
2 900,00 1.800,00

3u SUPORTE OE SORO material de corrfecção:Aço inoxidável; tipo: pedestal 5 3 5 0,00 1.750,00

31

POLTRONA HOSPITALAR'materiâl de confecção armação baixa: aço/ferro pintado;

assento/encosto: estofado courvin; capacidade: até 120kg; reclinação: acionamento
manual; descanso para os pés: integrado

1 1.000.00 1.000,00

32

TELA OE PROJEçÃO - deve estar em lin ha de produção pelo fabricante; tela projeção com

tripé retrátil manual; área visual de paroximadamente 1,80x1,80m (+ ou - 10%); devera

possuir estojo em aluminio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões;

possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para tender a especificação

da tela citada acima;deverá possuir projeção do tipo matte white (branco opaco) ou

similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento

da imagem; o equipamentos deverá ser novo, sem uso, reforma ou recond iciona mento;
garantia mínima de L2 meses.

1 800.00 800,00
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1 3.600,00 3.600,0033

COMPUTADOR PORTÁTIL (NoTEBOOK) - Especificação mínima: que esteja em linha de

produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo

lntel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 5oo GIGABYTES velocidade de

rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom,

memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro)

gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr| 2.1'33 MHz ou superior; tela LCD de 14 ou 15

polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixel; teclado deverá conter todos

os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições dp

teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico

com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000/ conector

Rj-45 fêmea e wifi padrão IEEE 8O2.llalb/g/n; sistema operacional windons 10 pro (64

bits); bateria; bateria recarregável do tipo ion de lítion com no mínimo 06 (seis) células;

fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0,01

(uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p);

deverá ir a companhado de maleta do tipo acolchoada paÍa tÍansporte e

acondicioname nto do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma

ou recondiciona me nto;gaÍa ntia 12 meses.

3.200,00 3.200,001

PRoIETOR MULTIMíDlA (oATAsHOw) ' 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 interÍaces

de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; deve possuir entrada USB;

Luminosidade minima de 25OO lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo

de 1w de potência; alimentação automática 100-120v-240V; controle remoto lR, cabo de

alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-

drive direto no proletor (sem o uso de pc); o equipamento devera ser novo, sem uso,

reforma ou recondrcionamento; Garantia de 12 meses.

3A

1.000.00
./-.'ã

2 500,00MESA DE REUNIAO

/M DPlM DFlsim ilà r

l ipo: redonda de 1,20D; material de conÍecção: madeira
35
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1.5oO,OÓ3 500,00
36

ARQUIVO - deslizamento 
/da 

Saveta: trilho telescópio; material de confecção/gavetas:

açol de 3 a 4 gavetas

1.600,001 1.600,00
37

TELEVISOR - tipo: LED; porta: USB; Full HD: sim; entrada: HDMI; conversor possur;d igita I

tamanho da tela: de 32" até 41"

1.150,001.150,001CADETRA DE RODAS pEDtÁTRtCA - Material de confecção/apoio para braços/apoio para

pés/elevação de pernas: aço ou ferro pintado/escamoteável/fixo/sem elevação38

2.000,001 2.000,00
IMPRESSoRA LASER (COMUM) - Especificação mínima: que esteia em

pelo fabricante; impressora a laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima

velocidade de 35 páginas por um minuto PPM; suportar tamanho de

linha de prod ução

de 1200x 1200 DPI;

39

1.520,007 60,402BEBEDOURO/PU RIFICADOR REFRIGERADO - tipo: pressão coluna simples40

2.s00,00500,005LONGARINA - a ssento/encosto po lip ropileno; número de assentos 3lugares41,

1.400,00 1.400,00142
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - capacidade: de 12okg a 159kg; braços: escamoteável;

pes: fixo

1.100,00 1.100,001CADEIRA DE RODAS ADUTTO'materialde confecção/apoio para braços/apoio para

pes/elevação de pernas: aço ou ferro pintado/escamoteável/com elevação

1.500,001 1.s00,0044 SELADORA - tipo/aplicação: manua l-peda l/grau cirúrgico

3.800,001, 3.800,00AUTOCLAVE HORIzoNTAt DE MEsA (até 75 litros) - modo de operação/capacidade

digital/até 25 litros; cámara de esterilização: aço inoxidável45

1.400,001 1.400,0046
LARlNGoscÓPlO ADULTo iluminação interna: fibra optica/halógena - xenon;

composição: 5 láminas rígidas

10.500,001 10.500,00GRAFO ' acessórios: L cabo de ECG; canais 12 canais; operação: direto noELETROCARDI

console; interfacê/USB
47

1.200,001 1.200,00BALANçA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL modo de opeÍaçâo digital48

600,02 300,0049 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDI Árnrco lnrueul a plicação infantil;
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1.400,001.400,001INGOSCóPIO INFANTIL - iluminação interna: fibra optÉa/halógena - xenon;

composição: 5 láminas rígidas50

1.500,001, 1.500,00BALANçA ANTROPOMÉTRICA ADULÍO - modo de operação: digital51

2.500,002.s00,001r 5e o2 10t nse SO drláLSO t o px ETM oR ED UP poo p52
700,00350,002çã e ta o oo da U o e SCAaMA UBLA UAD TOL pNo RA UMANN A oD PR LMUER A53

7.000,001 7.000,00DEA - desfribilador externo automático - autonomia da bateria: ate 250 choques;

acessórios: 1 eletrodo54

2.600,002.600,001oERMAToscÓPlo - aumento: 10x; iluminação: LED55
900,00900,001ó çã 91 e n 5erte U a a ea5 brl] o ooscLM P C oFTo A p

4.400,002 2.200,00MESA GINECOLÓGICA - posição do leito: móvel; material de confecção: madeira com

gabinete; gabinete com portas e Savetas: possul57

500,00s00,001

MESA PARA COMPUTADOR - base: madeira/MDP/MDF/similar; suporte para impressora

possui; material de confecção: madeira/M DP/M D F/sim ilar; suporte para teclado: possui;

suporte para CPU: possui; gavetas: de 01 a 02

2.800,001.400,002CARRO DE CURATIVOS - acessórios: balde e bacia; material de conÍecção: aço inoxidável59

1.000,001.000,001CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - MAIETiAI dE CON fecção: polipropileno; material

espremedor: possui; balde espremedor: possui; kit c/ MOPs liquido e pó, placa sinaliz. E60

3.800,001 3.800,00MtcRo5çópto LABORATORTAL BÁ51CO - ripo: binocular; ocular: 10x e 16x; obietivas:05;

condensador koehler: possui; iluminação: LED61

4.500,001
62 CENTRíFUGA LABORATORIAL - tecnologia: diSital; tipo: para tubos ' mín 04 amostras

270,OO270,OO1
63

BRAçADEIRA PARA lNrEçÃO - material de conÍecção )estrutura/apoio do braço); tipo

pedestal altura regulável
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2 570,00 t.140,0064

CADEIRA PAÍiÀ cotETA DE SANGUE - braçadeira: regulável; material de

confecção/revestimento: estofado; material de confecção (estrutura/apoio do braço):

aço/ferro pintado; asse nto/e ncosto: aço estofado

1 3.250,00 3.250,0065
CARRO MACA SIMPLES - suporte de soro/colchonete: possui/possui; grades laterais

possui; materialde confecção: aço inoxidável

1 170,00 170,0066 ESTEToscóPlo AOULTo: tipo: duplo; auscultador: aço inoxidável

1 150,00 150,0067
APARELHO DE DVD - controle remoto/possui; portas: USB; reprodução: DVD/CD/CD-

R/VCD/5VCD/DVCD/J PG/M P3

2 110,00 220,0068 BALDE/LlxElRA - material de confecção: açofÍerro pintado; capacidade: de 11 até 201

300.000,00TOTAI
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