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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 1– DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, 

para equipar as Unidades Básicas  de Saúde e Hospital, de acordo com as Propostas Nº 

11718379000/1180-01, 11718.379000/1160-03, 11718.379000/1170-03, 11718.379000/1150-01 - 

FNS tendo como base o processo administrativo n°. 177/2018.  

 

2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS PODERÃO 

SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS 

 

Item DESCRIÇÃO DO BEM Unid Quant. 

1 Amninoscópio com 3 três pontas em material esterilizado Unid 2 

2 

Analisador de urina, velocidade nominal: no mínimo 100 testes/hora. Prâmetros: 

glicose, ph, bilirrubina, urobilinogênio, cetonas, sangue, nitrito, proteínas. Amostras 

urina, leitor de código de barras, metodologia: química seca, Fotometria através de 

sistema com tecnologia CDD (Dispositivo de carga acoplada), Armazenamento de 

dados: Resultados dos últimos 100 pacientes, Sistema de interface RS 232, 

impressora. Alimentação elétrica. 

Unid 1 

3 

Aparelho de raio X - fixo ( até 800 MA), mesa com tampo flutuante, painel de 

comando, estativa porta tubo, bucky mural, colimador, corrente do comando gerador 

de 500 a 800 mAs. 

Unid 1 

4 
Aspirador de secreções elétrico móvel, capacidade de 6 a 10 quilos, suporte com 

rodízios, valvula de segurança, frasco termoplástico/vidro. 
Unid 2 

5 

Banho a seco (termobloco), gabinete em termo plástico injetado, teclado 

impermeável e mostrador de temperatura digital de 02 dígitos, precisão no controle 

de temperatura de 0,2 graus celsius, faixa de trabalho de 20 ou ambiente a 122 graus 

celsius, tempo de aquecimento inferior a 20 minutos para 100 graus celsius. proteção 

contra superaquecimeno, com temporizador e 03 timer para cronometrar as reações, 

bateria interna para manter os timesrs e display em operação e autonomia de 04 

horas ininterruptas. Faixa de trabalho de 50 micro tubos de 0,5 ml e 50 micro tubos 

de 1,5 ml. 

Unid 1 

6 

Banho-Maria, capacidade para 60 tubos ou superior; cub em aço inox; capacidade de 

7l ou superior; tampa em aço inox ou em plastico; estrutura externa em aço inox ou 

aço/ferro pintado; aquecimento através de resistência blindadatipo tubular; estante 

única para tubos de ensaio; controlador de temperatura com display; faixa de 

trabalho entre 37°c e 58°c, com precisão de mais ou menos 0,7 °c. 

Unid 1 

7 
Berço para récem nascido, com rodízios, cuna acrílico, estrutura em aço/ferro 

pintado, com prateleira. 
Unid 1 

8 Bisturi elétrico ( até 150 Volt), função bipolar, potência até 110 Volt, alarme Unid 1 

9 
Cadeira de Rodas Adulto, Pés Removível, Material de Confecção Aço/ Ferro 

Pintado, Braços Fixos. 
Unid 5 

10 
Cadeira de Rodas para obeso, pés fixo, com suporte de soro, braços escamoteável, 

capacidade de 120 kg a 159 kg. 
Unid 1 

11 
Cadeira de Rodas Pediátrica, Material de Confecção Aço/ Ferro Pintado, Braços 

Fixo, Pés Removível. 
Unid 2 
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12 
Carro de Curativos, Material de Confecção Aço Inoxidável, Acessório (s) Balde e 

Bacia. 
Unid 3 

13 

Carro de Emergência, com suporte para cilindro, suporte de soro suporte para 

desfibrilador, tábua de massagem, régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50m, 

estrutura/tampo aço carbono pintado/ aço carbono pintado, gavetas  de 04 a 06. 

Unid 1 

14 Centrífuga Laboratorial, para tubos - mín.04 amostras, tecnologia digital. Unid 1 

15 

Computador (Desktop-Básico),  Desktop com processador no mínimo intel core 13; 

possuir 1(um) disco rígil de 1 T gigabyte; memória RAM de 08(oito) gigabytes, em 

02(dois) módulos idêmticos 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 site www.formfactors.org, organismo que define os 

padrões existentes; possuir pelo menos 01(um) slot pci-express 2.0x12 ou superior; 

possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no 

gabinet; o adaptador de video integrado deverá ser no mínimo de 1(um) gigabyte de 

memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior, suportar monitor 

estendido, possuir no mínimo 02(duas) saídas de vídeos, sendo pelo menos 01(uma) 

digital do timo HDMI, display port ou DVI; unidade combinada de gravação de 

disco ótico  CD, DVD RUM; teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio) e mouse 

USB, 800 DPI, 2 botões, scroll ( com fio); monitor de led 19 polegadas 

(windescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 

B/G/N; sistema operacional windows 10 pro (64 BITS); fonte compatível e que 

suporte toda a configuração exígida no item; gabinete e periférico 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. 

Unid 7 

16 

Computador portátil (notebook), com processador no mínimo intel core 15; 1 (um) 

disco rígido de 1 T velocidade de rotação 7.200 RPM; unidade combinada de 

gravação de disco ótico CD, DVD ROOM; 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; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, 

suportar resolução 1.600x900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da 

língua portuguesa, inclusive e acentos, nas mesmas posições do 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 802.11A/B/G/N; sistema operacional windows 10 

pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon 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) VG, leitor de cartão; webcam full 

hd (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e 

acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, 

reforma ou recondicionamento, garantia de 12 meses. 

Unid 1 

17 

Computador Portátil (Notebook), processador o mínimo  I3, memória ram 4Gb 

DDR3 1600 MHz, disco rígido mínimo de 1 T, Unidade de Disco Ótico CD/DVD 

ROM, Teclado Abnt2, Mouse Touchpad, Interfaces de Rede 10/100/1000 e Wifi, 

WebCam Possui, Garantia Mínima de 12 meses, Bateria 6 Células, Tamanho da tela 

Unid 2 
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LCD de 14'' ou 15'', Interface USB, HDMI, DISPLAY PORT, ou VGA e Leitor de 

Cartão, Sistema Operacional windows 10 pro (64 bits). 

18 Cronômetro, tipo progressivo e regressivo. Unid 2 

19 Fotopolimerizador de resinas, tipo led, sem fio, sem radiometro Unid 1 

20 Freezer comum, tipo horizontal 01 porta até 200 litros. Unid 1 

21 Glicosímetro, acessórios (tiras, lancetas e lancetor). Unid 6 

22 
Grupo gerador portátil ( até 7 KVA) potência /tipo de combustível de 4,1 a 7 

KVA/Diesel 
Unid 1 

23 

Impressora Laser (Comum), com padrão de cor monocromático; resolução mínima 

de 1200x1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suporta tamanho de 

papel A5, A4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 

50.000 páginas; interface USB; permite compartilhamento por meio de rede 

10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suporta frente e verso automático; o 

produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 

meses. 

Unid 4 

24 

Impressora laser comum, monocromática, memória de 16 MB, resolução de 600 x 

600, velocidade de 33ppm, capacidade de 100 páginas, ciclo 25.000 páginas, 

interface USB e rede, frente e verso automático. 

Unid 3 

25 
Mesa Ginecológica, Material de Confecção Aço/ Ferro Pintado, Posição do Leito 

Móvel.' 
Unid 4 

26 Micropipeta Monocanal, visor digital, ejetor automático, capacidade volume fixo. Unid 5 

27 

Microscópio Laboratorial , Biológico binocular de contraste de fase. Pode ser 

utilizado em patologia clínica ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de observação 

com no mín. 160 mm de comprimento com cabeçote binocular do tipo siendetopf  

inclinado 30° com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas 

oculares; revólver porta objetiva para quatro objetivas; objetivas planas cromáticas 

de contraste de fase 10xph, 40xph retrátil e 100xph e imersão, todas tipo O.G; 01 par 

de oculares de 10x plana de campo amplo com 18mm de diâmetro, permitindo 

aumentos configuráveis entre100x e 1000x (desejável possuir configuração opcional 

até 1600x com oculares de 16x); platina mecânica com superfície de 140x140mm, 

área de trabalho com 50x76mm, divisão de 0,1mm, charriot com controle para 

movimentos x e y e fixação da lâmina; ajuste coaxil de focalização micrométrica e 

macrométrica, com knob independente, com controle de pressão exercida no ajuste 

grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar dano da lâmina e 

objetiva, a distância de ajuste vestical do foco deve ter no mínimo 22mm; 

acompanhada um filtro verde de interferência; acompanha ocular centralizadora; 

acompanha torreta de contraste de fase; iluminador koehler elétrico com coletor 

esférico, lâmpada de halogênio de 6v/20w, com ajuste de intensidade de luz; cabo de 

força com dupla isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra; acompanha 

manual e instruções e capa para cobrir o microscópio; alimentação elétrica. 

Unid 1 

28 

Nobreak para computador/ impressora, potência mínima 600 Volt, tensão entrada 

115/127/220 Volt em correntes alternadas, tensão de saída 110/115ou 220 Volt., 

alarme audio visual, bateria interna selada, altonomia a plena carga mínimo 15 min. 

considerando o consumo de 240 Volt. com no mínimo 6 tomadas de saída, padrão 

brasileiro. Garantia de 12 meses 

Unid 4 
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29 Suporte de Hamper, material aço inoxidável. Unid 3 

30 
Condicionador de Ar Split, com no mínimo 07.000 Btus, Ciclo de Ar Frio, 220 Vts, Com 

Controle Remoto 
Unid 5 

 

3- DO FORNECIMENTO DOS BENS 

3.1- A entrega dos bens 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 bens serão recebidos provisoriamente no prazo de até 5 (cinco) 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 bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante 

termo circunstanciado. 

3.3 - 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 objetos serão rejeitados, devendo ser substituído no prazo máximo de 02 (dois) dias, 

quando se realizarão novamente as verificações constantes no subitem 3.2 deste 

Edital. 

3.6 - Caso a entrega dos bens não ocorra no prazo previsto, ou em caso de nova rejeição, 

estará à empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de penalidades. 

3.7 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

4 - DO PAGAMENTO 

4.1 – O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será realizado 

de acordo com a quantidade de bens entregue, em moeda-corrente, até o 10º (décimo) dia do mês 

subsequente àquele em que foi efetuado a entrega dos bens, mediante apresentação das respectivas 

Notas Fiscais Eletrônica/Faturas, recibo e “Atestado de Conformidade e Recebimento dos bens” feito 

pelo fiscal do contrato, que será designado pela Prefeitura, responsáveis pela fiscalização dos objetos 

fornecidos, confirmando se o serviço foi executado conforme exigências estabelecidas neste Edital. 

4.2- Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiada a empresa 

contratada apontando as falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota com expedição de 

outra contemplando o correto fornecimento. 

4.3- O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da empresa contratada, à cada pagamento, a 

comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem a prestação 

dos serviços negociados. 

4.4 - Junto ao corpo da Nota Fiscal e/Fatura é recomendado que a contratada faça constar, para fins de 

pagamento, as informações relativas ao nome e número do banco, da agência e de sua conta corrente. 

4.5- Em caso de atraso no pagamento, os valores devidos serão corrigidos pela variação do IGPM 

havida entre a data do vencimento e do efetivo pagamento. 
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