
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, equipamentos de informática, móveis, detectores fetais, balanças antropométricas e 

autoclaves para uso nas Unidades de Saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, deste 

Município, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 

030/2013, bem como com as Leis no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos Federais no 3.697/2000, 

3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega dos produtos será até 15 (quinze) dias, a contar da data do 

recebimento da requisição de mercadorias. 

2.  O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

3. A proponente é uma empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte conforme Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa. 

 

Data e local. 

 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
MODELO DE PROPOSTA 

 
Fornecimento de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de informática, móveis, 

detectores fetais, balanças antropométricas e autoclaves para uso nas Unidades de Saúde 

vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, deste Município 

ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 7 Unidade 

Aparelhos de Ar Condicionado: Tipo Split Capacidade: 12000 
BTU/h; Climatização: Quente e Frio. Especificação Técnica: 
Condicionador de Ar tipo Split, ciclo reverso, 
resfriamento/aquecimento com controle remoto – potência 
12.000 Btu”s: Função Turbo e Swing, filtro de Proteção, 
classificação de consumo de energia classe A Voltagem: 220V. 

   

2 6 Unidade 
Refrigeradores com capacidade de no mínimo 239 litros, 01 
porta, altura aproximada de 1,40 metros, com prateleiras 
removíveis, tensão de voltagem 220 V, classificação de consumo 
de energia A, degelo e pês niveladores, cor branca. 

   

3 7 Unidade Cadeiras: Material de Confecção Estofado; Regulagem de 
Altura Mínimo de 250 mA; Rodízios; Braços. 

   

4 2 Unidade 
Arquivos de Aço: Especificação Técnica: Arquivo de aço com 
04 gavetas, chapa 26, trilho de rolamento, puxador com alça, 
altura de 1,50 m, largura de 50cm, profundidade de 71cm, com 
acessório compressor para arquivo ofício. 

   

5 7 Unidade 

Computador (Desktop – Básico): CPU: Frequência de 1.6 GHz 
a 2.2 GHz; Disco Rígido: 160 GB a 250GB; Estabilizador; 
Mouse Tipo Óptico (500 DPI); Teclado Padrão ABNT2. 
Especificação Técnica: Microcomputador possuindo Windows 7 
Professional 32 Bits com respectivos CDs de instalação, 
frequência mínima de 2.8 Ghz com tecnologia de núcleo duplo, 
memória RAM de no mínimo 3GB DDR3, disco rígido de no 
mínimo 320GB com 7200RPM, Gravador de CD/DVD, Placa de 
vídeo integrada, adaptador para o novo padrão de tomada, 
estabilizador de 500 Va 220/110 V, Monitor de 19 polegadas – 
Windescreen, garantia de no mínimo 12 meses. 

   

6 7 Unidade 

Computador do tipo Desktop com as características a seguir: 
Gabinete: slim do tiporeversível, com suporte à ventilação e na 
cor predominante preta. Deve possuir suporte à colocação 
adequada dos seguintes componentes: placa-mãe, disco rígido, 
fonte de alimentação e seus cabos, além de gravador/leitor de 
CD/DVD. Processador: 3.3 GHz de frequência, com 2 núcleos de 
processamento e mínimo de 4 threads, 3M de Cache ou mais. 
Deve oferecer (no mínimo) dois segmentos de processamento por 
núcleo físico. Também devem possuir tecnologia de 
monitoramento térmico contra falhas térmicas, com sensor 
térmico digital. Salienta-se também que o processador deve ter 
tecnologia de tabelas de página estendidas que proporcionem 
aceleração de aplicativos. Além de inteligência proporcionada 

   



por tecnologia que poupa energia em tempos ociosos dos 
processadores e desempenho maior quando há maior número de 
atividades para processamento. Sistema Operacional: Windows 7 
Professional Original com chave de ativação junto à parte externa 
do gabinete do computador e mídia para reinstalação, 64-bit em 
Português (não aceitando licença superior nem inferior, nem 
tampouco outro sistema operacional) sendo que o mesmo deve 
ser pré-instalado pelo fabricante. Memória RAM: 4GB, Dual 
Channel DDR3 SDRAM de 1333 MHz (2X2GB). Placa gráfica 
integrada. Fonte de alimentação de 250 W, ou superior. Disco 
rígido: SATA de 3,5” com 500GB de armazenamento, 7200 rpm 
ou superior, leitura de 3.0 Gb/s. Gravador de DVD (DVD +/-RW 
SATA 16X e gravador de CD 48X). Adaptador de rede 
10/100/1000 PCIe Gigabit pré-instalado pelo fabricante e com a 
mesma garantia do produto principal. Deve acompanhar DVD 
com drivers para reinstalação. Salienta-se também que todos os 
drivers para o sistema operacional suportado devem estar 
disponíveis para download no web-site do fabricante dos 
equipamentos. Deve ter no mínimo 8 portas USB 2.0 externas, ou 
superior. 1 entrada RJ-45 fêmea on-board. 1 entrada HDMI. 1 
entrada traseira OS/2 Combo (teclado ou mouse). Slotspmtres de 
Expansão: 1 PCIe x16, 2 PCIe e 1x PCI. 4 entradas SATA 
internas (no mínimo). 1 entrada traseira VGA. 1 entrada traseira 
DVI-D. 3 entradas traseiras de áudio: 2x Line in – Microfone e 
Auxiliar, 1x Line out – Fone de ouvido. Dissipador de calor 
compatível com as características do processador e pré-instalado 
pelo fabricante. Garantia: 1 ano (ou mais) de garantia com 
atendimento on-site. O fabricante também deve disponibilizar um 
número telefônico gratuito para suporte técnico e abertura de 
chamados técnicos. Mouse: Óptico USB ou PS2 padrão e com 
botão de rolagem. Teclado: USB em português nos padrões 
ABNT2. Deve acompanhar alto-falantes. Monitor de 15,6” 
widescreen ou superior. OBS: O monitor, o teclado e o mouse 
devem ser do mesmo fabricante e portanto, possuírem a mesma 
garantia do computador, bem como compatibilidade de hardware 
e software com o mesmo. Deve ainda apresentar Compatibilidade 
de Hardware: HCL Microsoft Windows 7 (x86/x64). 
Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22, 
CISPR24. Segurança do usuário: IEC 60950. Uso eficiente de 
energia: 80 Plus Bronze. Conformidade ambiental (etiquetas 
ecológicas): Energy Star 5.2, registrado como EPEAT Gold, 
CECP, WEEE, lei de energia do Japão, selo ecológico da Coreia 
do Sul, EU RoHS, China RoHS. Ruído acústico: ISSO 9296 / 
NBR 10152. Gerenciamento remoto: DMTF. Deverão 
acompanhar o equipamento, no momento da entrega do mesmo, 
os manuais originais do fabricante em língua portuguesa. A 
proposta também deve anexar prospecto ilustrado e comprovação 
da garantia ofertada pelo fabricante O gabinete do computador 
deve ser fechado com tecnologia de encaixe/desencaixe com 
travas, ou seja, sem a utilização de parafusos externos. Todos os 
equipamentos acima citados deverão vir montados dentro do 
gabinete do computador (exceto mouse, teclado e monitor) e 
todos os equipamentos devem estar em perfeito estado de 



funcionamento, ou seja, prontos para uso. 

7 1 Unidade 

Computador Portátil (Notebook): CPU frequência de 2.4 GHz 
a 3.0 GHz; Disco Rígido 160 GB a 250 GB; Memória RAM 1 
GB a 2 GB; Tipo de monitor LCD; Tamanho do monitor 15”. 
Especificação Técnica: Notebook com processador com 
frequência de no mínimo 2.8 Ghz, com tecnologia de núcleo 
duplo, Memória RAM de até 2 GB, Disco rígido de no mínimo 
320 GB –Tela 15, Resolução 1366 x 768 WXGA, DVD+/RW e 
CD-RW, Wireless Lan: 802.11b/g/n, Rede: 10/100Mbps, Web 
Cam, Conexões de I/O: 4USB, 1RJ45, 01 áudio, leitor de cartão, 
01 PCMCIA, 01 de Monitor, Teclado ABNT, Placa de Vídeo 512 
MB integrada, Sistema Operacional: Windows 7 Professional 
32Bits, com respectivos CDs de instalação, Mouse: Touch Pad, 
Alimentação: Bateria 6-cell Li-ion., garantia de no mínimo 12 
meses. 

   

8 2 Unidade 

Impressoras: Tipo Laser; Padrão de Cor Monocromático. 
Especificação Técnica: IMPRESSORA LASER – Velocidade de 
impressão de até 30 ppm (Carta/A4) – Velocidade de saída do 
documento saída da primeira página: até 8 segundos a partir do 
modo Pronta (Carta/A4). Tempo de conclusão de um documento 
típico de escritório: até 12,5 s, Carta; até 13,1 s, A49. Resolução 
de impressão até 600 por 600 dpi com tecnologia Resolution 
Enhancement (REt); entrada: Bandeja 1 de uso geral para 50 
folhas; bandeja 2 para 250 folhas. Saída: Escaninho de saída para 
150 folhas. Tamanhos Suportados: Badeja de entrada 1 de uso 
geral: A4, A5, A6, B5; Carta, Ofício, Meio-Carta, Executivo, 
cartões de fichário, envelopes Interfaces: Porta USB 2.0 de alta 
velocidade. Protocolos de rede: TCP/IP. Tonner de impressão 
compatível com impressora. CABO USB, estabilizador 1000 VA 
220/110 V, com 4 tomadas (uso exclusivo impressora laser). 

   

9 7 Unidade 

Estabilizador eletrônico de energia com potência de 430 VA e 5 
estágios de regulação ou mais. Deve possuir no mínimo 4 
tomadas de saída padrão NBR 14136:2002. Tensão 
nominal: Bivolt automático (115/127/220 V). Fusível de 
proteção. Cabo de alimentação. Chave liga/desliga. LEDs 
indicadores de: rede de entrada alta, estabilizado (ligado) e rede 
de entrada baixa. Além disso, garantia de 3 anos no mínimo. 
Deve ser resistente a impactos e temperaturas altas (Injetado em 
ABS). Possuir filtros de linha EMI/RFI. Varistor contra surtos de 
tensão. Deve também atender à norma NBR 14373:2006. 

   

10 7 Unidade 

Adaptador de tomada com entrada para o novo padrão de 
tomadas de energia e saída para tomada padrão antigo. Deve estar 
em conformidade com a norma NBR 14136. Corrente nominal 15 
A, tensão de entrada: 127V~(1905W), tensão de saída: 
220V~(3300W). Garantia de 1 ano com o revendedor. 

   

11 6 Unidade 
Telas de Projeção: Especificação Técnica: Tela Projeção 
Retrátil 1,80 x 1,80 m com Pano 1.1 com Enrolamento 
Automático. 

   

12 7 Unidade Detector Fetal: Tipo Portátil. Especificação Técnica: Detector 
Fetal Portátil, frequência ultra-som= 2,25 Mhz ± 10%, controle 

   



de liga e desliga, corrente contínua, tensão (Volts) -9 VDC, 
alimentação por pilhas comuns tipo lapiseira, com indicadores de 
liga e desliga, bradicardia e taquicardia, digitais. 

13 7 Unidade Balanças Antropométricas: Modo de Operação Digital; 
Capacidade Infantil. 

   

14 6 Unidade 

Autoclave Horizontal de Mesa: Capacidade de 30 a 45 litros; 
Modo de Operação Digital; Câmara de Esterilização aço 
inoxidável. Especificação Técnica: Autoclave horizontal, de mesa 
micro processada, capacidade de 40 a 45 litros, automática, 
programável, gabinete com estrutura de aço, pés reguláveis, 01 
porta, duplo estágio de fechamento da porta, display 
alfanumérico digital. Indicar pressão, temperatura, ciclos, 
alarmes. Sensor que monitore a temperatura da câmara interna, 
chave geral de liga e desliga em caso de emergência, sistema 
hidráulico com filtros em bronze, aquecimento voltagem elétrico 
de 220V, construção e câmara cilíndrica construída de acordo 
com as normas da ABNT. 

   

TOTAL GERAL  
 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


