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INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Administrativo Nº 2015.02.005175 

 

 

A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, na 

competência de Órgão Gerenciador, registra sua Intenção de Registro de Preços no 

âmbito municipal, para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos 

laboratoriais, hospitalares e outros da área da saúde, para reestruturação de 

Laboratórios e Clínicas do Centro Universitário UnirG,  mediante realização de 
licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, 

conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados: 

 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT 

01 

ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE  

- Braçadeira NYLON antialérgico; 

- Cor: Preta; 

- Fecho: VELCRO; 
- Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, 

de alta durabilidade; 

- Manômetro: Aneróide com escala de 0 a 300 mmHg; 

- Pera insulfladora: Borracha vulcanizada com sistema de retorno 

em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade; 
- Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar 

sensível; 

- Tamanho da Braçadeira: 18 a 36cm. 

 

Estetoscópio Duplo Adulto Preto  

- Auscultador de alta durabilidade com anel de metal cromado  
- Cor: Preto; 

- Olivas: formato anatômico em PVC macio e atóxico; 

- Tubo PVC: tubo unificado em PVC macio, flexível e atóxico 

 

Acompanhado de estojo. 
 

Garantia: 36 meses 

Un  07 

02 

APARELHO ULTRASSOM TERAPÊUTICO 

-Frequência: 1MHz e 3MHz 

-Potência máxima de saída: 21w 

-Modo de emissão: contínuo ou pulsado 

-Indicações: processo inflamatório agudo e crônico, analgesia, 
regeneração tecidual, celulite, gordura localizada. 

 

Acompanhamentos 

1 cabo PP fêmea 

1 manual de operações 
1 cartela de fusível proteção 

1 bisnaga com gel 

1 fusível 20AG de 5A 

 

Garantia: 18 meses 

Un 02 

03 

APARELHO PEELING ULTRASÔNICO 

-Modo peeling por ultrassom com emissão contínuo ou pulsado 50 
com a ponta da espátula. 

-Modo ultrassom com emissão contínuo ou pulsado 50.  

Un 01 
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-Terapia combinada ultrassom de baixa frequência 

eletroestimulação 

-Terapia Isolada - somente eletroestimulação com o dorso da 

espátula. 

Alimentação: 127 e 220 volts 50/60 Hertz; 

 
ITENS INCLUSOS 

1 bolsa 

1 placa de alumínio. 

1 eletrodo de pano vegetal 

1 eletrodo condutivo de borracha 
1 garra jacaré preta 

1 fusível 20AG de 5A 

1 bisnaga com Gel 

 

Garantia: 18 meses 

04 

APARELHO DIATERMIA ONDAS CURTAS 

- Indicado para Fisioterapia ortopédica, traumatológica, desportiva e 
reumatológica; 

- Diatermia por ondas curtas com alta frequência (27,12 MHz); 

- Modo contínuo de emissão de onda; 

- Eletrodos vulcanizados feitos em silicone; 

- LED´s indicadores de intensidade; 
- Modo de operação contínua. 

- Proteção contra choque elétrico. 

- Consumo: 400VA (máx); 

- Freqüência da O.C.: 27,12 MHz; 

- Modo contínuo: +-100 W; 

 
ITENS INCLUSOS 

-Manual de Operação  

-Par de eletrodos Maleáveis 

-2 fusíveis sobressalentes (5 A) 

-Cabo de força destacável. 
 

Garantia: 18 meses 

Un  01 

05 

APARELHO LASER TERAPEUTICO 

 

- Indicações: fisioterapia e estética (Dorsalgia, lombalgia, ciatalgia, 

artrose, artrite, bursite, contusões, epicondilite, tendinite, fibroses, 

manchas, acne, cicatrização, furúnculo, eczema, herpes, estrias, 
dores) 

-Modo de emissão: contínuo ou pulsado. 

- Possibilidade de escolha de frequências 

- Alimentação: Bivolt 110 e 220v 

 
ITENS INCLUSOS 

- 01 Caneta com emissor de laser de luz no comprimento de onda 

visível 

- 01 Caneta com emissor de laser infravermelho 

- Óculos de segurança lentes verde escuro 

- Cabos e demais acessórios de funcionamento 
 

Garantia: 18 meses 

Un  01 

06 

DETECTOR FETAL 

 

-Modelo: portátil 

-Alimentação: Bateria de 9v alcalina 

Un 01 
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-Consumo máximo: 30mA 

-Funcionamento: Digital 

-Controle de volume: 2 níveis 

-Cabo do transdutor: 1mt 

-Frequência: 2,37 MHz +/- 5% 

 
ITENS INCLUSOS 

-Bolsa para transporte 

-Tubo de gel 

 

Garantia: 12 meses 

07 

OXIMETRO DE PULSO 
 

-Tipo: portátil automático 

-Bateria Interna 

-Autonomia: 90 horas 

-Média: 6 batimentos 

-Pulso: Faixa de medição; 30 - 254 bpm  
-Precisão: +/- 2bpm ou +/- 2%,  

-Média: 8 segundos 

-Display: de cristal líquido de alto contraste 

-Alarmes: visual e sonoro para alta e baixa SpO2 e desconexão de 

sensor. 
-Tensão: 110/220 Volts / 60 Hz 

 

 Garantia: 12 meses 

Un 01 

08 

BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 

 

-Material: chapa de aço carbono pintada 

-Capacidade: até 200 kilos 
-Tamanho da Plataforma: 38 x 29cm 

-Régua Antropométrica: até 2,00 metros, de alumínio anodizado.  

-Tapete anti-derrapante de borracha 

-Regulagem para nivelamento no piso 

-Função de TARA 
-Painel Digital 

-Visor em LED 

-Alimentação: 110/220v 

 

Garantia: 12 meses 

Un 01 

09 

BALANÇA DIGITAL 
 

-Sistema eletrônico de pesagem e display digital 

-Visor digital 

-Capacidade de pesagem: até 180 kg  

-Plataforma de 30x30cm de vidro temperado altamente resistente. 

-Memória: 12 últimos pesos  
-Alimentação: 2 pilhas AAA inclusas 

 

Garantia: 12 meses 

Un  02 

10 

BALANÇA PEDIÁTRICA 

 

-Concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti 
germes 

-Pés reguláveis 

-Capacidade máxima de 15 kg 

-Graduação: de 5g em 5g 

-Função TARA, até 15 kg 

Un  01 
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-Display com 6 dígitos 

-Alimentação 220v 

-Aferida pelo INMETRO 

 

Garantia: 12 meses 

11 

SELADORA HOSPITALAR 
 

-Funcionamento automático ou a pedal 

-Controle de temperatura Digital e temporizador da mandíbula. 

-Capacidade: aproximadamente 20 selagens por minuto 

-Estrutura: epóxi 

-Solda: 10x300mm  
-Alimentação: 110/220v 

 

Garantia: 12 meses 

Un  01 

12 

MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR 

 

-Cabeça: Binocular inclinada 30°, giro de 360° com ajuste de 
dioptria antifungo 

-Dist. Interpupilar: 55~74mm 

-Aumento: 40 - 1000x (1600x Opcional) 

-Oculares: WF 10x/18mm(PAR), P16x opcional) 

-Estativa: Alta Resistência 

-Revólver: Quádruplo 
-Objetivas: Acromáticas 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 (retrátil) 

100x/1.25 (óleo/imersão) (retrátil) 

-Platina: 120x125mm, charriot graduado com área de trabalho 

35x70mm 

-Condensador: ABBE N.A. 1.25 ajustável 

-Diafragma: Íris com suporte para filtro 
-Filtros: Azul e Verde 

-Enfoque: Macro-Micrométrico coaxial com parafuso de pré-

focalização 

-Iluminador: Lâmpada de halogênio, 6V/20W com controle de 

luminosidade e espelho plano côncavo para luz solar 
-Alimentação: 100V à 240V Automático 

 

 

Garantia: 12 meses. 

 

Un 45 

13 

MICROSCOPIO BIOLOGICO TRIOCULAR C/ CÂMERA 
 

-Aumento: 40X a 1600X. 

-Tubo trinocular, 160 mm, inclinação de tubo de 30º, com rotação 

de 360º, ajuste interpupilar de 55mm á 75mm, ajuste de dioptria  

lado esquerdo +/- 5 .  

-Ocular: WF 10X (18mm) e 16X (11mm). 
-Objetiva Acromática: 4X, 10X, 40X (R), 100X (R)OIL. 

-Revolver reverso para quatro objetivas. 

-Platina mecânica 125mm X 115mm, movimento X 70 mm, Y 30 

mm em botões conjugados a direita, escala vernier. 

-Condensador Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e 

movimento por pinhão e cremalheira. 
-Focalização: Macrométrico com área de trabalho 13 mm.  

Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão.  

-Macro e Micro conjugado em botões bilaterais. 

-Iluminação: Lâmpada halogênio 6V 20W com ajuste de intensidade 

luminosa, filtro azul 32 mm. 

Un  02 
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-Tensão de entrada 90VAC ~ 240VAC (chaveamento automático). 

-Manual de instruções em português. 

 

Câmera 1.3 MP  

-Sensor: mícron 

-Acompanhada de CD com software de instalação, cabo de conexão 
USB, adaptador. 

-Compatível com sistema operacional: XP, Windows Vista ou 

Windows 7. 

- Incluso software para aquisição de imagens microscópicas. 

-Possibilidade de gravação e reprodução de vídeo – AVI. 
 

Garantia: 12 meses 

14 

CANETA 660NM 

 

-Contínuo e pulsado 

-Vermelho (visível) 

-Tratamento dermatofuncional/estética 
-Utilizada exclusivamente com o aparelho Laserpulse  

-Óculos para laser 660 NM 

 

Garantia: 18 meses 

Un  01 

15 

CANETA 830NM 

 
-Diodo continuo e pulsado (profundo/ortopedico e superficial) 

infravermelho (invisivel) 

-Infravermelho (invisível) 

-Emissão contínua e pulsada 

-Tratamento ortopédico 

-Utilizada exclusivamente com o aparelho Laserpulse 
-Óculos para laser 830 NM 

 

Garantia: 18 meses 

Un  01 

 

 

PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 
OBJETO:  

 

Os equipamentos oriundos da licitação serão entregues à Fundação Unirg em 

observância a quantia constante no Anexo I, em atendimento às requisições escritas e 

expedidas pelo Departamento de Compras, e ser entregues no Almoxarifado Central da 
Fundação UNIRG no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, localizado na 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, 

CEP: 77.423-250, Gurupi/TO, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 

18h. 

Os produtos deverão ser entregues dentro do prazo máximo de  até 15 (quinze) dias 

corridos, contados a partir da requisição expedida pelo Departamento de Compras. As 

requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a 

comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fax-símile e 

correio eletrônico. 

Todo equipamento entregue deverá conter termo de garantia. 

Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e 
da própria aquisição dos produtos. 
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Todo material entregue deverá conter indicação de data de fabricação e termo de 

garantia. 

 

No caso de produtos com garantia prevalecerá a garantia do fabricante, independente 

das informações da proposta comercial 
 
O prazo de garantia é de no mínimo 36(trinta e seis) meses para o item 01 do Termo 

de Referência, de 18 (dezoito) meses para os itens 2, 3, 4, 5, 14 e 15 do Termo de 

Referência e de 12 (doze) meses para os itens 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, contados a 

partir da data do recebimento definitivo, e deverá ser comprovada com os seguintes 

documentos: 

 Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da 
garantia seja igual ou superior ao solicitado; 

 Documento do fabricante permitindo o fornecedor oferecer prazo maior que o 
estipulado no Certificado de Garantia do fabricante do Produto quando o 

fornecedor optar por oferecer prazo diferentemente do estipulado na cláusula 

anterior; 

 Todos os custos de manutenção e de instalação serão de responsabilidade da 
empresa vencedora, durante o período de garantia; 

 
 

FORMA DE PAGAMENTO:                                                                                                                                

 

Quanto aos itens 12 e 13 do Termo de Referência (Anexo I), o pagamento será 

efetuado de forma parcelada em 30, 60 e 90 dias. Quanto aos demais itens do 

Termo de Referência, o pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, em 
parcela única.  

 

O prazo para efetivação do pagamento será contado a partir da confirmação de entrega 

dos respectivos materiais no Almoxarifado Central da Fundação UNIRG acompanhado 

da Nota Fiscal que será conferida e atestada por responsável da Fundação UNIRG, 

depois de verificada a regularidade fiscal da empresa contratada.  
 

As notas fiscais deverão estar acompanhadas do respectivo Termo de Recebimento dos 

equipamentos, devidamente assinado por responsável da Fundação UNIRG. 

 

 Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) 

pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 

Quando o pedido realizado incluir itens das duas tabelas de prazo de pagamento, as 

notas fiscais deverão ser emitidas separadamente pelo prazo de pagamento. De modo 
que cada nota fiscal só contemple itens com mesmo prazo para pagamento. 

 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS: 

 
 As despesas decorrentes da prestação do serviço do objeto correrão à conta dos 

recursos próprios da Fundação UNIRG. 

 

Os órgãos que tiverem a intenção de participar do referido registro de 

preços, em obediência ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, deverão MANIFESTAR seu 

interesse de participação mediante o encaminhamento a esta Comissão, da sua 
Intenção de Registro de Preços – IRP, formalizado e aprovado pela autoridade 

competente, sua concordância com o objeto a ser licitado contendo a estimativa de 

consumo e especificações pertinentes do objeto, antes da realização do procedimento 
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licitatório, sendo a data máxima para recebimento de tal intenção dia 30 de 

outubro de 2015. 

 

 

Gurupi-TO, aos 26 dias do mês de outubro de 2015. 
 

 

 

Telma Pereira de Sousa Milhomem 

Pregoeira Substituta da Fundação UNIRG 


