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ESTADO DE ESPIRITO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES
CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000
Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

Pregão Presencial Nº 000090/2021 - Processo Nº 003658/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00001 Lote 1 - Item Exclusivo ME e correlatos

Média Total

00001

NOBREAK 1,2 KVA 6 TOMADAS Especificação mínima: que
esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com
potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de
600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente
alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 /
115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme
audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga
de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W.
Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro.
O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento. Garantia de 12 meses.

6,0000UND00053313 758,000 4.548,00

6,0000 4.548,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00002 Lote 2 - Ampla Concorrência

Média Total

00002

ELETROCARDIOGRAFO MEMORIA ATE 100 REGISTROS DE
ECG Eletrocardiógrafo ECG, sem CD para armazenamento de
dados, realiza a captação dos 12 canais de derivaçã
(I,II,III,aVR,aVL,aVF,V1,V2,V3,V4,V5,V6) com detecção
automática de pulso de marca-passo. Realiza o registro
através de impressora térmica de alta resolução que permite
inserir os dados do paciente além de ID, frequência cardíaca,
ganho, velocidade, derivação, data e hora, medições de
QRS/QT/PR. Com memória para armazenamento de até 100
registros de ECG para posterior impressão, também é
possível exportar os arquivos nos formatos DAT, PDF,
DICOM, SCP, FDA, XML ou transferir via internet ou conexão
USB.Com tempo de impressão de até 10 segundos, Botão
Copy para cópia automática do ultimo exame realizado e
ajuste automático da linha de base, otimizando o
posicionamento da impressão. Operação por teclado touch
screen alfa numérico com simples operação e com botões de
toque único e visualização simultânea dos 12 traçados de
ECG em tempo real e dos parâmetros de ajuste em tela LCD
colorida de 5”. Desligamento automático quando o
equipamento não estiver em uso. aquisição simultânea dos
12 canais de derivações com cabo paciente de 10 vias.
Registro através de impressora térmica de alta resolução
possibilitando impressão dos 12 canais. Laudo interpretativo:
Função de interpretação para auxílio no diagnóstico médico
através do código de Minnesota de classificação de
arritmias. Modo de operação: Manual, automáticos, ritmo,
selecionáveis. Tempo de duração de impressão do grupo de
derivações no modo automático: 2,5 a 10 segundos.
Indicadores: rede elétrica, funcionamento de bateria,
detecção da derivação, eletrodo solto, falta de papel, nível de
carga da bateria, Bip QRS 01 (um) Cabo paciente de 10 vias.
01 (um) Conjunto de Eletrodos para membros.
01 (um) Conjunto de eletrodos precordiais.
01 (um) Cabo de alimentação 3 pinos padrão ABNT.
01 (uma) Bobina de papel para registros de exames.
01 (um) Adaptador de alimentação.
01 (uma) Bateria de lítio recarregável.
01 (um) Manual do Usuário em Português.
Software em Português.

7,0000UND00053637 13.375,000 93.625,00

7,0000 93.625,00Total do Lote:
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TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00003 Lote 3 - Ampla Concorrência

Média Total

00003

VEICULO 0 KM PICK UP CABINE DUPLA 4X4 ANO MODELO
2021/2021 140CV Veículo Pick-up cabine dupla 4x4 (Diesel).
Motorização mínima 140cv, Câmbio Manual, Capacidade 05
lugares. Tipo de direção Hidrálica/Elétrica. Ar condicionado,
Trio elétrico (Trava, vidro, alarme). Freios abs e airbag duplo.
Protetor de caçamba, Estribos laterais.

1,0000UND00055370 142.000,000 142.000,00

1,0000 142.000,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00004 Lote 4 - Item Exclusivo ME e Correlatos

Média Total

00004

COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO 1TB SSD 240GB
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo
fabricante. Computador desktop com processador no mínimo
que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de
3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB,
memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB
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 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16
ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de
chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador
de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de
memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou
superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2
saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 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). 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.

4,0000UND00054340 4.924,000 19.696,00

4,0000 19.696,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00005 Lote 5 - Ampla Concorrência

Média Total

00005

VEICULO 0 KM PASSEIO 5 PESSOAS Veículo de passeio -
Transporte de Equipe (5 pessoas, 0km). Motorização 1.0 a
1.3. 04 portas, Tipo de direção Hidráulica/Elétrica. Distância
entre eixos minima de 2370mm. Ar condicionado. Trio elétrico
(Trava, vidro, alarme). Tipo de combustível Bicombustivel.
Capacidade 05 pessoas. Freios abs e Airbag duplo. Câmbio
Manual.

2,0000UND00055371 50.000,000 100.000,00

2,0000 100.000,00Total do Lote:
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TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00006 Lote 6 - Reserva de Cota

Média Total

00006

ELETROCARDIOGRAFO MEMORIA ATE 100 REGISTROS DE
ECG Eletrocardiógrafo ECG, sem CD para armazenamento de
dados, realiza a captação dos 12 canais de derivaçã
(I,II,III,aVR,aVL,aVF,V1,V2,V3,V4,V5,V6) com detecção
automática de pulso de marca-passo. Realiza o registro
através de impressora térmica de alta resolução que permite
inserir os dados do paciente além de ID, frequência cardíaca,
ganho, velocidade, derivação, data e hora, medições de
QRS/QT/PR. Com memória para armazenamento de até 100
registros de ECG para posterior impressão, também é
possível exportar os arquivos nos formatos DAT, PDF,
DICOM, SCP, FDA, XML ou transferir via internet ou conexão
USB.Com tempo de impressão de até 10 segundos, Botão
Copy para cópia automática do ultimo exame realizado e
ajuste automático da linha de base, otimizando o
posicionamento da impressão. Operação por teclado touch
screen alfa numérico com simples operação e com botões de
toque único e visualização simultânea dos 12 traçados de
ECG em tempo real e dos parâmetros de ajuste em tela LCD
colorida de 5”. Desligamento automático quando o
equipamento não estiver em uso. aquisição simultânea dos
12 canais de derivações com cabo paciente de 10 vias.
Registro através de impressora térmica de alta resolução
possibilitando impressão dos 12 canais. Laudo interpretativo:
Função de interpretação para auxílio no diagnóstico médico
através do código de Minnesota de classificação de
arritmias. Modo de operação: Manual, automáticos, ritmo,
selecionáveis. Tempo de duração de impressão do grupo de
derivações no modo automático: 2,5 a 10 segundos.
Indicadores: rede elétrica, funcionamento de bateria,
detecção da derivação, eletrodo solto, falta de papel, nível de
carga da bateria, Bip QRS 01 (um) Cabo paciente de 10 vias.
01 (um) Conjunto de Eletrodos para membros.
01 (um) Conjunto de eletrodos precordiais.
01 (um) Cabo de alimentação 3 pinos padrão ABNT.
01 (uma) Bobina de papel para registros de exames.
01 (um) Adaptador de alimentação.
01 (uma) Bateria de lítio recarregável.
01 (um) Manual do Usuário em Português.
Software em Português.

3,0000UND00053637 13.375,000 40.125,00

3,0000 40.125,00Total do Lote:

23,0000 399.994,00Total dos Lotes:
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