












JUSTIFICATIVA PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA 

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes conforme proposta FNS N 
12846.471000/1200-08 

Considerando a necessidade de acesso a serviços essenciais previstos na Constituição Federal 
pela população ipixunense que habita a zona rural deste município. 

Considerando a proposta número 12846. 471000/1200-08 Cadastrada no sistema Fundo 
Nacional de Saúde, destinada ao componente estruturação da rede de serviços de atenção 
especializada em saúde, vinculou emenda parlamentar número 39010003 - R$ 14.941,00 do 
deputado federal Airton Faleiro e emenda parlamentar 39330010 - R$ 110.000,00 do 
Deputado Federal Cássio Andrade para este município. 

' 
Solicitamos a abertura de processo licitatório para aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes, conforme espelho da proposta do FNS (anexo) mediante justificativa técnica a 
seguir. 

A presente proposta visa dotar os estabelecimentos de atenção especializada desse município 
com equipamentos e materiais permanentes voltados a melhoria da qualidade da assistência 
prestada a população. 

A estruturação de rede de serviços de atenção especializada de saúde municipal por meio da 
aquisição de novos equipamentos se faz necessária em virtude do desgaste por uso e tempo 
dos itens atuais, que podem causar imprecisão e/ou insegurança da execução das avaliações 
procedimentos e exames físicos, trazendo riscos à saúde dos pacientes. 

Logo, em vista a importância de estruturação da rede de atenção especializada acima 
elucidada, justificamos como objeto de pleito, a necessidade de processo licitatório para 
aquisição de equipamentos e materiais permanentes conforme espelho da proposta 
cadastrada no FF sob o número 12846.471000/1200-08 em anexo, cuja fonte de recurso da 
proposta emenda parlamentar 39010003 - R$ 14.941,00 e emenda parlamentar 39330010 -
R$ 110.000,00. 
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ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

07  Sec. Municipal de Saúde e Saneamento

03  Fundo Municipal de Saúde

2.029  Ações de Media e Alta Complexidade

4.4.90.52.00  Equipamentos e material permanente

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário
(s) a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, REFERENTES ÀS EMENDAS 
CADASTRADAS NO FNS SOB OS NÚMEROS DE PROPOSTAS Nº 12846.471000/1200-08, VISANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIXUNA DO PARÁ., para qual 
solicitamos as providências necessárias.

4.4.90.52.08  Apar.equip.utens. med-odont. lab. e hospSUBELEMENTO :

Manuten ção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

034937 MESA GINECOLÓGICA 1,0000 UNIDADE 1.015,14
Especificação: material de confecção: aço ou ferro pintado

064798 CAMA HOSPITALAR 1,0000 UNIDADE 5.000,00
Especificação: Tipo Fowler mecânica; Colchão Hospitalar: Mínimo D33, Rodízio, Grades Laterais, 

Material de confecção: aço ou ferro pintado, míniom 02 manivelas, cabeceira e 
peseira.

064857 APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATALOGIA) 2,0000 UNIDADE 5.122,28
Especificação: Iluminação de LED, Berço em acrílico, Painel de controle microprocessado, ajuste 

de irradiancia

064858 BERÇO PARA RECEM NASCIDO 2,0000 UNIDADE 831,19
Especificação: Com rodízio, cuna em acrílico, estrutura em aço ou ferro pintado

064859 BERÇO AQUECIDO 1,0000 UNIDADE 17.977,50
Especificação: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento 

aquecedor localizado na parte superior do berço. Possui giro bilat eral no plano 
horizontal para posisionamento do aparelho de raio X; possui bande ja para 
alojamento do filme radiográfico. Leito do recém nascido construíd o em material 
plástico,radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o 
acesso a paciente, ajustes manuais de leito nas inclinações mínimas de 
trendelenburg e próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do 
paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e 
antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou 
similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display e LED ou 
LCD para indicação de temperatura e potencia desejada; memória para retenção de 
valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de 
operação sendo controlado através de sensor ligado ao RN manual; relógio apagar 
incorporado; alarmes audio audi visuais intermitentes para visualização de no 
mínimo: falta de energia; falha na resistencia de aquecimento,; falta de sensor ou 
deslocamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no 
mínimo: Baneja sob leito para armazenamento de materiais diversos e haste para 
suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

064751 CENTRÍFUGA 1,0000 UNIDADE 3.385,27
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Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

Especificação: técnologia para tubos - de 04 até 30 amostras, tipo digital - Centrífuga Laboratorial
064860 SUPORTE DE HAMPER 1,0000 UNIDADE 522,68

Especificação: material de confecção inoxidável
064792 MONITOR MULTIPARAMETRICO 1,0000 UNIDADE 23.155,56

Especificação: Capinografia anestésica Mét. Apir. de baixo fluxo: até 50ml/min,5 parâmetros 
básicos (ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP) tipo estrutura mista ou modular, tamanho de 
10" a 12", com pressão invasiva (PI)

064861 MESA CIRÚRGICA ELTERICA 1,0000 UNIDADE 53.469,45
Especificação: Mesa Cirúrgica elétrica, para procedimentos cirúrgicos. Características técnicas 

mínimas: Base fabricada em aço inoxidável ou material superior, com tratamento 
anti-corrosão, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço inoxidável ou 
material superior, base móvel com rodízios de no mínimo 3 e no máximo 5 
polegadas dotada de sistema de movimentação, fixação e freios motorizados 
acionados através do painel de controle. Coluna fabricada em aço inoxidável ou 
materiall superior, com tratamento anti-corrosão, podendo ser revestida em 
polímero ABS reforçado, aço inoxidável AISI 304 ou material superior. Chassis: 
fabricado em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti corrosão, 
com sistema que proporciona a blindagem contra líquidos das partes internas. 
Leito articulável, radiotranspante, dividido dividido no mínimo em 05 secçoes 
(cabeça, dorso, assento, renal e peneira retráteis). Régua em aço inoxidável para 
colocação de acessórios. CApacidade de carga mínima de 220kg na posição zero. 
MOvimentos motorizados: regulagem de altura a parte de 760mm ou menor com 
curso mínimo de 200mm de elevação, tredelemburg mínimo de 0 a 20 graus, 
reverso do trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, çateralidade nas angulações 
mínimas de 0 a 18 graus, deslocamento longitudinal na faica mínima de +/-300mm 
para cada lado e dorso. Os movimentos motorizados deverão ser acio nados por 
painel de controle localizado na coluna da mesa e via controle remoto com cado 
expirado de no mínimo 2m de comprimento. Deve ser permitido no mínimo as 
seguintes posições: renal; semiflexão de perna e coxa; flexão abdominal; 
semiassentado e sentado. Acessórios mínimos que acompanham o equipamento: 
01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 par de suporte para braços; 01 par 
de porta coxa; 01 par de suporte laterais, 01 par de ombreiras, 01  jogo de 
colchonete injetado em poliuretano, leve e de fácil manipulação, impermeável, sem 
nenhu tipo de costura ou revestimento, biocompatível, não irritante e não alérgico. 
Bateria interna recarregável. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade 
solicitante. Registro no MInistério da Saúde, certificados NBR IEC 60601-1, NBR 
IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-46

Ipixuna do Pará, 06 de Maio de 2020

JANDSON ANDRÉ LIMA DA SILVA

RESPONSÁVEL
rpt01
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ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

07  Sec. Municipal de Saúde e Saneamento

03  Fundo Municipal de Saúde

2.029  Ações de Media e Alta Complexidade

4.4.90.52.00  Equipamentos e material permanente

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário
(s) a AQUISIÇÃO DE UMA ULTRASSOM REFERENTES ÀS EMENDAS CADASTRADAS NO FNS SOB 
OS NÚMEROS DE PROPOSTAS Nº 12846.471000/1200-01, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIXUNA DO PARÁ., para qual solicitamos as providências 
necessárias.

4.4.90.52.08  Apar.equip.utens. med-odont. lab. e hospSUBELEMENTO :

Manuten ção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

064862 ULTRASSOM DE DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA 1,0000 UNIDADE 128.833,33
Especificação: equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais 

de processamento para oferecer qualidade de imagem em modo 2D, modo M, modo 
M Anatômico. MOdo Power Doppler, modo color Doppler, MOdo Doppler Eséctral e 
Doppler contínuo. MOdo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. 
Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom 
read/write. Imagem Trapezoidal- possibilita aumentar em 20% o campo de visão 
em imagens com tradutor linear. Imagem Harmônica de pulso invertido. MOdo M, 
Modo Power Doppler. Modo Colo Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em 
tela dupla de modo B + MOdo color, ambos em tempo real. POwer Dopp ler 
Direcional. Modo Doppler espectral. MOdo Doppler contínuo. Tissue Doppler 
Imaging (TDI) colorido e espectral. MOdo doppler. MOdo triplex. Pacote de cálculo 
específicos. PAcote de cálculo simples. Tecla que permite ajustes rápido de 
imagem,otimizando automaticamente os parametros para imagem em modo B, 
MOdo M, Modo Power, modo Power,modocolor, modo espectral, Dual-modo de 
divisão dupla de tela combinações de modos. Software de imagens panorâmica 
com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática, em tempo 
real de curva doppler. Permitido o acesso Às imagens salvas para pós análise e 
processamento. possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e 
Cine loop Save. Pós-processamento de medidas. pós-processamento de 
imagens.Banco de palavras em português. MOnitor LCD ou Led com no mínimo 17 
polegadas. Deve permitir arquiva/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 
frames por segundo. todos tradutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD 
interno de no mínimo 500GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 003 portas 
ativas para tradutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (média Storage, 
verification, print, Storage, Storage/commitment, worklist, query retrieve, MPPS 
(MOdality Performace procedure Step), Structured reporting). Drive (gravador) de 
DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no 
formato: ou JPEG/AVI ou MPEGI (Padrão Wuindows) uo DICOM com visualizador 
DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impessão direta. 
pelo menos 32 Presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes: 
Tradutores banda larga multifrequenciais: tradutor convexo que atenda as 
frenquencia de 2.0 a 5.0 MHz; tradutor Endocavitário que atenda as frequencias de 
4.0 a 9.0MHz; tradutor linear que atenda as frequencias de 4.0 a 11 MHz; Tradutor 
setorial adulto que atenda as frequencias de 2.0 a 4.0 MHz. acessórios: Impressora 
a laser colorida, no break compatível com o equipamento.tensão de acordo com a 
entidade solicitante
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Ipixuna do Pará, 06 de Maio de 2020

JANDSON MAGALHÃES CONCEIÇÃO

RESPONSÁVEL
rpt01
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