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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1– DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, para mobiliar o Hospital Municipal, Unidades de 
Saúde, Centro Especializado em Saúde Pública e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 
 
2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 
PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS. 
 
Item Descrição dos Equipamentos Und Quant 

1 Máscara não reinalante com reservatório para Oxigênio infantil Und 5 
2 Máscara não reinalante com reservatório para Oxigênio Und 5 
3 Dispositivo de Extricação de Kendrick (KED) Und 5 
4 Manta Térmica Aluminizada Und 5 
5 Imobilizador de Cabeça HEAD BLOCK adulto Und 5 

6 Colar Cervical – tamanho P Material: Espuma Tamanho 
Aproximado: Altura de 8cm / Comprimento de 42cm Und 10 

7 Colar Cervical – tamanho M Material: Espuma Tamanho 
Aproximado: Altura de 9cm / Comprimento de 50cm Und 10 

8 Colar Cervical – tamanho G Material: Espuma Tamanho 
Aproximado: Altura de 10cm / Comprimento de 58cm Und 10 

9 Reanimador Manual de Vinil – Ambu Adulto Und 5 
10 Manequim de Reanimação Cardiopulmonar adulto Und 5 
11 Manequim de Reanimação Cardiopulmonar infantil Und 5 
12 Prancha em Polietileno adulto completo Und 5 
13 Prancha em Polietileno infantil completo Und 5 
14 Boneco bebê tamanho real Und 5 

15 

Ventilador pulmonar, equipamento adulto/pediátrico/neonatal 
microprocessador de suporte ventilatório, monitor incorporado 
em tela colorida LCD mínimo 12”1 de alta definição, que possa 
permitir monitorização gráfica de até 3 curvas e 2 loops 
simultaneamente, com no mínimo os seguintes modos de 
ventilação: VCV, PCV, PSV, CPAP, SIMV com PSV, MMV 
com PSV, VNI com PSV, PRVC, TCPL, CPAP com fluxo 
contínuo, com cálculos de mecânica respiratória, sensor de 
oxigênio incorporado e Capnografia, que permita a medição de 
tempo de inspiração, frequência respiratória, volume corrente: 5 
a 2500 ml, volume Minuto: até 45 L/min, fluxo: 0,5 a 15 L/min, 
pressão: 0,5 a 20 cmH2O, pressão controlada: 2 a 100 cmH2O, 
pressão de suporte: 0 a 100 cmH2O, ciclagem da pressão de 
suporte ajustável, PEEP / CPAP, fluxo Inspiratório, fluxo 
contínuo em neonatologia, pressão limitida em neonatologia, 
pausa inspiratória ajustável, pausa Inspiratória manual, pausa 

Und 2 
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expiratória manual. 

16 

Cadeira de rodas em aço, estrutura dobrável, estofamento em 
nylon acolchoado, rodas traseiras de 24’’, rodas dianteiras de 6’’ 
maciças, freios bilaterais reguláveis, apoios de pés articuláveis e 
reguláveis em altura, apoios de braço escamoteáveis, capacidade 
para 120 kg, largura mínima do assento: 50 cm. 

Und 10 

17 

Muleta canadense fixa, com indicador de posição do pino, 
desenho anatômico e ponteira de borracha, tamanho único (par), 
para usuários com altura entre 1,50 m a 2,00 m, braçadeira 
anatômica, apoio de mão anatômico em polipropileno, níveis de 
regulagem de altura, através de pino com engate, fabricada em 
alumínio, descarga dos membros inferiores e bacia, utilizando 
apoio de braços e mãos. 

Par 20 

18 

Muleta axilar níveis de regulagem inferior através de pino duplo 
com mola, ponteiras em borracha, fabricada em alumínio de alta 
resistência, revestimento do apoio de mão e axilar: borracha, 
ponteira: borracha resistência até 130 kg/par, tamanho médio: 
usuários com altura entre 1,57m a 1,78m. 

Par 10 

19 

Muleta axilar dez níveis de regulagem inferior através de pino 
duplo com mola, ponteiras em borracha, fabricada em alumínio 
de alta resistência, revestimento do apoio de mão e axilar: 
borracha, ponteira: borracha resistência até 130 kg/par, tamanho 
grande: usuários com altura entre 1,78m a 1,98m. 

Par 10 

20 
Andador ortopédico com sete opções de regulagem de altura, 
capacidade de até 130 Kg, podendo ser dobrável por um só pino 
de ajuste, fabricada em alumínio. 

Und 5 

21 

Adipômetro / plicômetro clínico, com corpo em alumínio, cabo e 
protetores em nylon; ponteiras fixas em nylon e molas de aço, 
régua com marcações em milímetros, com abertura de até 63 mm 
e molas com pressão de 10 g/mm² ± 0,2 g/mm², sensibilidade: 1 
mm, dimensões mínima: 235 mm x 190 mm. 

Und 5 

22 

Balança digital display LCD; capacidade de 150kg, á bateria,  
liga automaticamente ao se subir na balança, com medição 
através de sensores embutidos na base, reset e desligamento 
automáticos.  

Und 20 

23 
Tambor inox para gaze e algodão 12 x 12 cm tambor perfurado 
para a esterilização em estufas e autoclaves (à vapor e óxido de 
etileno),  material: aço inoxidável. 

Und 50 

24 
Tambor inox para gaze e algodão 14 x 14 cm tambor perfurado 
para a esterilização em estufas e autoclaves (à vapor e óxido de 
etileno), material: aço inoxidável. 

Und 50 

25 
Estojo inox perfurado tamanho: 18 x 8 x 3 cm material: aço-inox, 
caixa perfurada para guardar instrumentais cirúrgicos e para 
esterilização de instrumentais médicos, odontológicos. 

Und 50 

26 Estojo inox perfurado para armazenar instrumentos para a 
esterilização, material: aço-inox, tamanho: 28x14x06 cm, que Und 50 



 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU  

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 025/2019 

  

3 
Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55 

 

possam ser esterilizadas em estufas ou autoclaves. 

27 
Estojo inox perfurado para armazenar instrumentos para a 
esterilização, material: aço-inox, tamanho: 12x5x2 cm, que 
possam ser esterilizadas em estufas ou autoclaves. 

Und 50 

28 
Escova Robinson reta CA, comprimento total (l2) 28mm 
comprimento cerdas (l1) 6mm diâmetro cerdas 0,50mm, haste 
CA, cerdas: macias. 

Und 50 

29 Espelho bucal plano n° 5 reflex autoclavável. Und 40 

30 Bandeja inox  22 x 12 x 1.5 cm bandeja de inox, sem separação, 
autoclavável, com 0,05mm de espessura, livres de rebarba. Und 50 

31 Cabo para espelho bucal, material em inox, autoclavável. Und 50 
32 Alavanca seldin reta n°2, aço inox, autoclavável. Und 50 

33 Cureta Perio Mc Call, material em aço inoxidável, pontiagudas e 
a parte ativa corta dos dois lados. Und 50 

34 Espátula para resina tipo Suprafill dupla n° 1, material em aço 
inox, autoclavável. Und 100 

35 Placa vidro grossa 15mm, para espatulação cimento 
resinoso/endodôntico. Und 100 

36 Estojo em aço inox perfurado, para broca com suporte para 30 
brocas. Und 50 

37 Estojo em inox perfurado, retangular dimensões: 33x16x8cm.  Und 50 

38 Escova para limpeza de brocas, composição: cabo 
alumínio/cerdas de latão. Und 50 

39 Escavador de dentina duplo oitavado fabricado em aço inox, 
autoclavável, tamanho: 16 cm. Und 50 

40 Lixeira em aço inox 3 litros com tampa, balde removível e pedal. Und 50 
41 Lixeira em aço inox 5 litros com tampa, balde removível e pedal. Und 100 

42 Lixeira em aço inox 12 litros com tampa; balde removível e 
pedal. Und 100 

43 Lixeira em aço inox 20 litros com tampa, balde removível e 
pedal. Und 100 

44 Bola feijão tamanho: 100x45 cm suporta até 200kg bico de 
fechamento sistema anti-estouro. Und 10 

45 Bola tonificadora 1 kg medida: 13cm peso: 01kg, material: PVC Und 10 

46 
Bola suíça 45 cm para reabilitação neurológica, estímulo do 
desenvolvimento motor normal, em  látex tamanho: 45cm 
capacidade: suporta até 200 kg. 

Und 5 

47 
Bola Suíça 55 Cm para reabilitação neurológica, estímulo do 
desenvolvimento motor normal, em  látex tamanho: 55cm 
capacidade: suporta até 200 kg. 

Und 5 

48 
Bola Suíça 65 Cm para reabilitação neurológica, estímulo do 
desenvolvimento motor normal, em  látex tamanho: 65cm 
capacidade: suporta até 200 kg. 

Und 5 
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49 
Bola Suíça 75 Cm para reabilitação neurológica, estímulo do 
desenvolvimento motor normal, em  látex tamanho: 75cm 
capacidade: suporta até 200 kg. 

Und 5 

50 
Bola Suíça 85 para reabilitação neurológica, estímulo do 
desenvolvimento motor normal, em  látex tamanho: 85cm 
capacidade: suporta até 200 kg. 

Und 5 

51 

Bola Cravo Crespa 6 cm para propriocepção de membros 
superiores, prevenção de ler e dort de membros superiores, 
medida: 6 cm contém cravos emborrachados espalhados na 
superfície; composta em material emborrachado. 

Und 10 

52 

Bola Cravo Crespa 7,5 cm para propriocepção de membros 
superiores, prevenção de ler e dort de membros superiores, 
medida: 6 cm contém cravos emborrachados espalhados na 
superfície; composta em material emborrachado. 

Und 10 

53 

Bola Cravo Crespa 10 cm para propriocepção de membros 
superiores, prevenção de ler e dort de membros superiores, 
massagens e fisioterapias, medida: 10 cm Contém cravos 
emborrachados espalhados na superfície, composta em material 
emborrachado 

Und 10 

54 
Infravermelho de pedestal para fisioterapia interruptor: 
liga/desliga incorporado ao cabo de ligação, voltagem: bivolt, 
altura: regulável base - com rodízios. 

Und 5 

55 

Aparelho de Tens Fes Burst 2 Canais - Neurodyn portátil, 
estimulador neuromuscular transcutâneo de dois canais com 
controles independentes para os tratamentos com estimulação 
elétrica transcutânea (TENS) e Estimulação Elétrica Funcional 
(FES), material: metal e polipropileno voltagem: bivolt 
(automático) comutação automática 127 e 220 volts | 50/60 hertz  
entrada: 100-240v saída: 09 volts, com 04 eletrodos de silicone. 

Und 5 

56 Eletrodo de silicone - 3x5cm, para aplicação de correntes 
terapêuticas medida – 3cm x 5cm. Und 20 

57 Eletrodo De Silicone - 5X5cm para aplicação de correntes 
terapêuticas Medida – 3cm x 5cm. Und 20 

58 Eletrodo de silicone - 7x5cm para aplicação de correntes 
terapêuticas medida – 3cm x 5cm. Und 20 

59 

Aparelho de ultrassom portátil, com emissão contínua de 
pulsação, pata artrite; artrose; bursite; contraturas musculares; 
contusões; distensões; reumatismos; traumatismos; lombalgias; 
cervicalgia; entre outros. 

Und 2 

60 

Goniômetro 14 cm para medir angulação da amplitude articular, 
para mensuração da amplitude de movimento de grandes 
articulações como joelho, cotovelo, ombro e etc. material: PVC 
transparente de 1mm dimensões aproximadas: 20x4,5cm (pxl) 
tamanho: 14 cm . 

Und 10 

61 Goniômetro 35 cm para medir angulação da amplitude articular, 
para mensuração da amplitude de movimento de grandes Und 10 
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articulações como joelho, cotovelo, ombro e etc. material: PVC 
transparente de 1mm dimensões aproximadas: 20x4,5cm (pxl) 
tamanho: 35 cm . 

62 
Prancha de equilíbrio para fisioterapia e reabilitação, piso 
antiderrapante, material: madeira; dimensão aproximadas: 57cm 
x 40cm x 10cm (cxlxa). 

Und 5 

63 
Bastão em madeira para exercícios de alongamento, para 
coordenação motora, treino de equilíbrio e propriocepção, 
comprimento: 1,30m peso: 2kg  

Und 5 

64 Tornozeleira – caneleira fisioterapia - 1kg medidas aproximadas: 
50 cm x 13 cm, com revestimento vinílico, preenchida de areia.  Par 5 

65 Tornozeleira – caneleira fisioterapia - 2kg medidas aproximadas: 
66 cm x 16 cm, com revestimento vinílico, preenchida de areia. Par 5 

66 Tornozeleira – caneleira fisioterapia - 3kg medidas aproximadas: 
69 cm x 16 cm, com revestimento vinílico, preenchida de areia. Par 5 

67 Tornozeleira – caneleira fisioterapia - 5kg medidas aproximadas: 
69 cm x 16 cm, com revestimento vinílico, preenchida de areia. Par 5 

68 
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia de reabilitação - 1m 
medidas: 1metro de comprimento x 12,5cm de largura, material: 
elástico. 

Und 5 

69 
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia de reabilitação – 
1,5m medidas: 1,5 metro de comprimento x 14 cm de largura, 
material: elástico. 

Und 5 

70 Halter emborrachado - 1kg, em ferro com revestimento 
emborrachado; peso: 1kg. Und 6 

71 Halter emborrachado - 2kg, em ferro com revestimento 
emborrachado; peso: 2kg. Und 6 

72 Halter emborrachado - 3kg, em ferro com revestimento 
emborrachado, peso: 3kg. Und 6 

73 Lâmpada infravermelho para fisioterapia, termoterapia, 
fototerapia. Und 20 

74 Disco de equilíbrio flexível em pvc flexível, peso máximo 
suportado: até 200 kg. Und 5 

75 

Esteira eletrônica capacidade (kg): mínimo 120 kg, com display 
controle de velocidades, chave de segurança, monitor eletrônico 
funções do monitor: velocidade, distância, tempo, calorias e 
batimentos alimentação: 120v. 

Und 2 

76 
Bicicleta ergométrica peso suportado: 120 kg, exercício: vertical 
com display, funções do display: velocidade, distância, tempo e 
calorias.  

Und 3 

77 
Caixa de som amplificada, com entrada para microfone/guitarra 
(mic/guitar), entrada SD /USB/FM, rreprodução de arquivos 
mp3-4/wma; controle de volumes, alimentação: 120v. 

Und 3 

 
3- DO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS 
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3.1- A entrega dos equipamentos objetos deste certame será de forma parcelada, de acordo 
com o demanda e a disponibilidade financeira da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo 
máximo de 12 (doze) dias corridos após o recebimento da Ordem de compra, no 
almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, sito a Av. Balbino Teixeira, nº 4388, Pau 
Cheiroso, CEP: 68.725-000, Igarapé – Açu/PA. 
 
3.2- Os equipamentos serão recebidos provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 
e na proposta. 
 
3.3- Os equipamentos serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados 
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos equipamentos e 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  

 
3.4 - Caso insatisfatória as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se 
consignarão desconformidades com as especificações contidas neste Edital e seus Anexos. 
Nesta hipótese, os equipamentos serão rejeitados, devendo ser substituído no prazo máximo 
de 02 (dois) dias, quando se realizarão novamente as verificações constantes no subitem 14.2 
deste Edital. 
 
3.5 - Caso a entrega dos equipamentos não ocorra no prazo previsto, ou em caso de nova 
rejeição, estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de 
penalidades. 
 
3.6- O recebimento provisório ou definitivo dos equipamentos não exclui a responsabilidade 
da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
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