
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 tablets para uso nas Unidades 

Básicas de Saúde, em atendimento ao Programa Tecnologia da Informação no Sistema Único de 

Saúde - SUS, instituído pelo Governo Estadual, conforme Decreto no 51.058/2013, coordenado pela 

Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, declarando que estamos de acordo com as condições 

do PREGÃO PRESENCIAL 037/2014, 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 tablets para uso nas Unidades Básicas de Saúde, em atendimento ao Programa 

Tecnologia da Informação no Sistema Único de Saúde - SUS, instituído pelo Governo Estadual, 

conforme Decreto no 51.058/2013, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, deste Município 

Item Qtde. Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 51 Unidade 

TABLET 7” POLEGADAS MÍNIMO 1 GB, com as seguintes 

características técnicas mínimas: 

1. Equipamento de computação pessoal tipo tablet com tela 

sensível ao toque; 

2. Tela: 2.1 tecnologia capacitiva; 2.2. capacidade de 

multitoques; 2.3. tecnologia LCD colorida; 2.4. retroiluminada 

por leds; 2.5. Diagonal mínima de 7 polegadas; 2.6. resolução 

mínima de 800 x 480 pontos; 

3. Processador com clock mínimo de 1,2 ghz; 

4. Memória RAM: 4.1. capacidade mínima de 1 gb; 4.2. 

tecnologia ddr2 sdram ou superior; 

5. Memória ROM: 5.1. capacidade mínima de 8 gbytes; 5.2. 

tecnologia nand flash; 

6. Conectividade: 6.1. hsdpa; 6.2. umtc; 6.3. gprs; 6.4. Edge; 6.5. 

3G; 6.6. wi-fi ieee 802.11 b/g/n; 6.7. bluetooth 2.1; 

7. Recepção de sinal de GPS assistido (A-GPS); 

8. Câmara frontal de 1,2 megapixels e microfone embutido para 

videoconferência;  

9. Câmara traseira de 3 megapixels ou superior com autofoco; 

10. Porta USB 2.0 sendo também aceitos formatos mini USB ou 

micro USB; 

11. Leitor de cartões de memória tipo SD (secure digital) sendo 

também aceitos formatos minisd ou microsd com capacidades de 

até 32 gigabytes; 

12. Alto falante interno; 

13. Conector de saída de áudio externo estéreo de 3,5 mm(p2); 

14. Sensor de movimento, detectando a orientação do aparelho e 

forma vertical e horizontal; 

   



15. Sistema operacional andróid 2.2 ou superior em português do 

Brasil ou inglês, ou outro sistema operacional que atenda os 

requisitos estabelecidos pelo "cetic" de ser fornecido por mais de 

um fabricante de aparelho, plataforma aberta de desenvolvimento 

de API's e padrão e-ping. 

16. Bateria de polímero de lítio com capacidade de operação por 

pelo menos 6 horas em condições de uso normal; 

17. Carregador para operação bivolt automática de 100 a 240 

volts; 

18. Equipamento deve vir acompanhado de todos os cabos e 

manuais (escritos em inglês ou português do Brasil) necessários 

para instalação, configuração e utilização do equipamento, de 

seus componentes e periféricos; 

19. Garantia de balcão de 1 ano em dias úteis e horário comercial 

(9x5) contra defeitos de fabricação. 

TOTAL GERAL  
 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


