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VALOR VALOR

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$

1 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO. 1,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES

2 GELADEIRA/REFRIGERADOR. 2,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : CAPACIDADE: DE 250 A 299 L

3 FOTÔMETRO 1,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Fotômetro de Chama Na, K, LI, com compressor.

Resultados expressos em: mEq/L ou PPM. Microprocessado. Dois

ajustes automáticos: zero/Calibração; Para dosagem de: Sódio,

Potássio e Lítio; Eletrônica: Em estado sólido, detectores de alta

sensibilidade e filtros interferenciais. Duplo canal, zero automático,

Auto calibração dos blank e padrões. Tipo de leitura: Digital

Alfanumérico 2 Linhas x 16 Caracteres. Faixas de leitura mEq/l

mg/ppm: Na 0 a 200 0 a 100 ou 0 a 200; K 0 a 10.0 0 a 100 ou 0 a

20.0; Li 0 a 10.0 0 a 100 ou 0 a 20. Controle de Qualidade Na, K,

ou Li = 0,01 a 100 ppm; Reprodutividade: 1% para 10 leituras

Consecutivas; Volume de Amostra: (3 a 5) ml/minuto; Tempo de

Resposta: (8 a 12 segundos); Tipo de Acendimento: Automático;

Compressor de Ar: Pressão de Ar (10 a 15)lb/POL²; Tipo de Gás:

GLP; Voltagem Frequência (110/220) Volts(50-60)Hz; Gabinete:

Chapa de aço; Pintura Epoxi: (Alta Resistência); Acompanha:

Padrões, Compressor, Cateter, Arame desentupidor, Registro de

gás com mangueiras, Fuzível e manual de instrução.

4 COLPOSCÓPIO 1,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : AUMENTO: VARIÁVEL BRAÇOS: POSSUI

CÂMERA: POSSUI MONITOR: POSSUI

5 SISTEMA PARA URODINÂMICA 1,000 UNIDADE 0,00 0,00

Valor total extenso:

Valor total extenso:

          BAIRRO : Morumbi   CIDADE : Tucumã - PA

          CNPJ : 11.234.776/0001-92

Valor total extenso:

Valor total extenso:

          NOME: COMISSAO DE PREGÃO                      

          ENDEREÇO: RUA DO CAFÉ S/N                                   

EMPRESA : 

          NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                    

          ENDEREÇO : Rua do Café, s/n                                  

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Proposta de preços

PREGAO                              No: 9/2018-00068   

Prefeitura Municipal de Tucumã                    

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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Especificação : Equipamento com no mínimo 8 (oito) canais capaz

de realizar os exames: de fluxometria, cistometria, estudo miccional

(esvaziamento da bexiga, fluxo e volume urinado, pressão vesical e

abdominal). Eletromiografia e Nomogramas. Deve acompanhar os

sensores/ transdutores: fluxo, volume, pressão (vesical, retal). 01

um cabo para realização de EMG com eletrodos e agulhas

monopolares. 01 (um) computador com velocidade de

processamento mínima de 2,0GHz; Gravador de DVD; Disco rígido

com capacidade mínima de armazenamento de 320Gb; Memória

RAM com capacidade de armazenamento mínima de 2,0Gb; Placa

de captura de imagens coloridas de vídeo com entradas de vídeo

compatível com o sistema; Driver Software de instalação da placa

de captura de vídeo compatível com o sistema operacional do

computador; Software de urodinâmica, vídeo, laudos; Sistema

operacional plataforma no mínimo tipo Windows 7 ou mais recente

instalado no computador; 01 um Monitor colorido em LCD ou LED

com tela de dimensão mínima de 17 polegadas; 01 um teclado

padrão ABNT e 01 um Mouse tipo óptico; 01 uma impressora jato

de tinta; 01 um estabilizador de tensão com 04 quatro tomadas;

Acessórios: 01 um Rack metálico com prateleiras para

acomodação dos itens, 01cadeira para urodinâmica, 01 suporte

ortostático, 01 suporte de soro, 01 coletor de urina 1000mL, 01

suporte para sensor de volume, cabo de comunicação USB, cabo

de alimentação.

Total : 0,00

a) o prazo de validade desta proposta é de  :  dias;

b) as condições de pagamento são:  ;

 dias.

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,especialmente aos da Lei 10.520/02 e da

	Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de Pregão No 9/2018-00068   .

Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas espe-

	cificações, e asseverando que: 

c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas,

previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do

contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;

d) o  prazo  de  entrega / execução  do  objeto  licitado  é  de:

Valor total extenso:

Valor total da proposta por extenso :

Página 2


