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TERMO DE REFERÊNCIA 

REFERENTES AS EMENDAS PARLAMENTARES COM O Nº DA 

PROPOSTA: 11579.091000/1190-05 E 11479.091000/1190-041 

ITEM DESCRIÇÃO DE PRODUTOS 
QUANT. 

MAX. 
UNID. VALOR 

 

1 

ELETROCARDIÓGRAFO: 1 Cabo de ECG,  12 

(Doze) Canais Impressão direta no Console, sem 

Conectividade WI – FI. 
1 UNID. 10.500,00 

2 
GELADEIRA/REFRIGERADOR: De 260 a 299 

Litros. 
1 UNID. 1.600,00 

3 
CARRO DE CURATIVOS: Aço Inoxidável, 

Balde e Bacia. 
2 UNID. 1.450,00 

4 

CÂMARA PARA CONCERVAÇÃO DE IM 

UNOBIOLÓGICOS: contra porta, discador 

de emergência, aço inoxidável 304 temperatura 

entre +2ºc e +8ºc, circulação de ar forçado, 

sensores internos com sistema de emergência 

(bateria/ no break)/ sistema de registro de 

dados com capacidade de 120 a 300/ 2 a 5 

gavetas ou prateleiras. 

1 UNID. 16.500,00 

5 
ESCADA COM 2 DEGRAUS: em Aço 

Inoxidavel 1 UNID. 220,00 

6 
LONGARINA: assento/encosto em 

polipropileno com 3 lugares. 2 UNID. 400,00 

7 

MESA DE ESCRITORIO: com 2 gavetas 

em madeira/mdp/mdf/similar com composição 

simples. 
4 UNID. 300,00 

8 
MESA PARA COMPUTADOR: de 01 a 02 

gavetas em madeira/mdp/mdf/similar 
2 UNID. 290,00 

9 

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 

(ATE 75 LITROS): com câmera de 

esterilização em aço inoxidável, digital ate 25 

litros. 

2 UNID. 4,200,00 

10 

BALANÇA ANTROPORMÉTRICA 

INFANTIL: Digital com capacidade de ate 16 

kg dimensão da concha no minimo 540x290 

(mm) com tara 

3 UNID. 1.000,00 

11 

VEICULO DE PASSEIO – TRANSPORTE 

DE EQUIPE (5 PESSOAS 0 KM) : 1.0 A 

1.3, Bicombustivel, 4 portas, 5 lugares, freios 

abs e airbag dub, cambio manual, direção 

hidraulica/eletrica, distancia dos eixos de 

minima de 2.370 mm, ar condicionado e trio 

1 UNID. 55.000,00 
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eletrico (trava, vedro e alarme) 

12 

IMPRESSORA LASER (COMUM): 

Especificação Minima: que esteja em linha de 

produção pelo fabricante; impressora a laser 

com padrão de cor monocromatico; resolução 

minima de 1200x1200 DPI; velocidade de 35 

paginas por minuto PPM; suporta tamanho de 

papel a5, a4 carta e oficio; capacidade de 

entrada de 200 paginas; ciclo mensal de 

50.000 paginas; interface USB; permitir 

compartilhamento por mrio e rede 10/100/100 

ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e 

verso automatico; o produto deverá ser novo, 

sem uso, reforma ou recondionamento garantia 

de 12 meses. 

1 UNID. 2.000,00 

13 

IMPRESSORA LASER 

MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, 

SCANNER E FAX): Especificação Minima: 

que esteja em linha de produção pelo 

fabricante; impressora com tecnologia lase ou 

led; padrão de cor monocromatico; tipo 

multifuncional (imprime, copia, digitaliza, 

fax); mémoria 128 MB; resolução da 

impressora de 600x600 DPI; resolução de 

digitalização 1200x1200 DPI; resolução de 

cópia 600x600; velocidade de eimpressão 30 

PPM preto e branco; capcidade da bandeja 150 

páginas; ciclo mensal de 30.000 paginas; fax 

33,6kbps opcional; interfaces USB, rede 

ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e 

verso automatico; o produto devera ser novo, 

sem uso, reforma ou recondicionamento; com 

garantia minima de 12 meses. 

1 UNID. 3.300,00 

14 

Computador (Desktop-Básico): 

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, 

2 UNID. 4.500,00 
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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 adaptador 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); 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. 

 

    

 Nova Esperança do Piriá – PA, 27 de Fevereiro de 2020. 
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