
  

 

 

Documento de Formalização de Demanda 

 

 

     De: Secretaria Municipal de Saúde 

 

Para: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos/Departamento de Licitações. 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA 

AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

 

JUSTIFICATIVA: Aquisição de móveis e equipamentos visando atender às demandas das 

unidades de saúde do município de Canoinhas para reestruturação e melhoria dos trabalhos 

realizados, garantindo conforto e segurança aos servidores e população usuária do Sistema Único 

de Saúde – SUS, durante a assistência a saúde prestada, bem como execução total dos recursos 

financeiros referentes ao Convênio nº 2020TR000451 - Processo nº SCC nº 4431/2019. 

 
 

       Especificações do Objeto: 

Descrição:           Quantidade 

Balcão – 1 - Pia Sala de curativo  

 Medida total de 2,500 x 55,0 x 90,0; 

  04 portas de correr + gaveteiro (4 gavetas); 

 Estrutura toda na chapa 15mm incluindo caixaria e prateleiras internas; 

  Portas na chapa 15 mm; 
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Balcão – 2 - Pia Sala de injetáveis 

 Medida total de 1,800 x 55,0 x 90,0;   

 03 portas de correr + gaveteiro     (4 gavetas); 

  Estrutura toda na chapa 15mm incluindo caixaria e prateleiras internas; 

  Portas na chapa 15 mm; 

 
 

01 



Balcão – 3 - Pia Sala de vacinas 

 Medida total de 1,500 x 60,0 x 87,0 

 03 portas de correr + gaveteiro (4 gavetas); 

  Estrutura toda na chapa 15mm incluindo caixaria e prateleiras internas; 

  Portas na chapa 15 mm; 
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Balcão – 4 - Pia  

 Medida total de 1,200 x 55,0 x 90,0; 

 03 portas de correr + gaveteiro (4 gavetas); 

  Estrutura toda na chapa 15mm incluindo caixaria e prateleiras internas; 

  Portas na chapa 15 mm; 
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Balcão – 5 - Pia cozinha 

 Medida total de 1,200 x 60,0 x 90,0; 

 03 portas de correr + gaveteiro (4 gavetas); 

  Estrutura toda na chapa 15mm incluindo caixaria e prateleiras internas; 

  Portas na chapa 15 mm; 

  Granito na cor verde Ubatuba com cuba quadrada em inox. 

01 

Módulo de Aquisição Eletrocardiógrafo de 12 canais simultâneos (ECG 
DIGITAL) 

Características Técnicas Gerais –  

Derivações: DI a V6. –  

Sensibilidade: Ajustável entre N/2, N e 2 N. 

 – Registro: Deverá possuir software para impressão em papel comum 
formato A4 (210X297mm), através de impressora Laser ou Jato de Tinta, 
qualquer marca, podendo ser configurado para impressão colorida.  

– Formato do registro: 12 derivações em uma janela, 12 derivações em 
janelas individuais ou segmentos individuais de uma derivação. - 
Velocidade: 25 e 50 mm/seg.  

- Filtros: Digitais de tremor muscular, rede (60Hz) e passa-altas. 

 - O equipamento deverá ser um módulo de eletrocardiografia para 
utilização com um computador e não deverá possuir impressora térmica 
ou outra. 

 - Alimentação: 110 / 220 Volts 50/60 Ciclos.  

- O equipamento de eletrocardiografia deverá ser passível de ser 

01 



  

 

conectado a um computador para transmissão dos dados de exame para 
o mesmo através da interface USB ou serial. Todo o hardware 
necessário para a realização dessa conexão, como cabos e outros, 
deverá ser fornecido com o equipamento. Também deverá ser fornecido 
juntamente com o equipamento o software necessário para a captura e o 
armazenamento local dos exames eletrocardiográficos. 

Exportação de Dados O software que é fornecido com o equipamento 
deverá obrigatoriamente exportar os dados de aquisição do exame de 
eletrocardiografia através de pelo menos uma das maneiras 
especificadas abaixo. Para que cada uma das formas de exportação 
abaixo especificadas seja considerada como atendidas, os requisitos 
adicionais especificados junto à forma de exportação deverão 
obrigatoriamente ser atendidos na íntegra: 

O equipamento exporta os dados em formato DICOM Waveform através 
de comunicação via rede TCP/IP de acordo com o padrão DICOM 3.0, 
implementando o serviço DICOM de "usuário de classe de serviço de 
armazenamento" denominado Store SCU. Para esse quesito ser 
considerado atendido o fabricante deverá fornecer documentação sobre 
o subformato Waveform implementado e a forma de representação dos 
dados de amostragem e a forma de codificação das informações 
adicionais como dados de sensibilidade. O equipamento deverá ainda vir 
acompanhado dos respectivos manuais de configuração da comunicação 
DICOM e de documento contendo as senhas administrativas necessárias 
para a configuração dessa   

O equipamento exporta os dados de traçado de ECG em arquivos em um 
formato não-DICOM. Este formato deverá obrigatoriamente ser um 

formato que represente os dados das ondas decomunicação, caso 
necessárias.  eletrocardiografia, contendo os dados de amostragem do 
sinal sem perdas de dados. Para esse quesito ser considerado atendido 
o fabricante deverá fornecer documentação detalhada sobre o formato de 
dados utilizado para a codificação do sinal de eletrocardiografia nos 
arquivos armazenados em disco, de forma que seja possível o 
desenvolvimento sem restrições de uma rotina computacional para a 
leitura desses arquivos e utilização dos dados de eletrocardiografia ali 
contidos. O fabricante ainda deverá se comprometer a fornecer sem ônus 
adicional quaisquer informações adicionais sobre o formato de dados 
destes arquivos caso a documentação seja porventura considerada 
insuficiente. 



 MESA GINECOLÓGICA C/ REGULAGEM  

Armação tubular de 1.1/4"; 
- Pintura eletrostática; 
- Leito estofado em courino; 
- Altura das pernas regulável; 
- Perneiras em aço revestida em courino; 
- Ponteiras plásticas e acompanha bacia plástica; 

-Escada   

-mocho 
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ARMÁRIO EM AÇO PA-90,  

02 PORTAS COM CHAVE  

Altura de 200 cm, largura de 90 cm, profundidade de 40 cm. 04 prateleiras internas.  

Cor cinza 

8 

 Cadeira Presidente BAIXA COSTURADA - Braço Corsa - COR PRETA  

 
 

 Encosto: Espuma injetável 
 Encosto: Regulagem de Altura e Inclinação até 90º 
 Assento: Espuma injetável 
 Assento: Regulagem de Altura 
 Revestimento: Tecido J.serrano 
 Braços: Regulável na Altura 
 Mecanismo: Backysysten Ergonômica 
 Norma: NR 17 da ABNT 
 Peso Médio suportado 110 kg 
 Garantia: 3 anos anos contra defeito de fabricação 
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 BEBEDOURO ELÉTRICO 20 Bivolt, cor branco, capacidade de refrigeração 
mínima de 650ml em 90 min, capacidade do reservatório de no mínimo 
750ml, 02 torneiras, bandeja coletora de água removível, 220V. 
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 ARMARIO ALTO, EM MDP Para escritório com chave, altura de 162 cm, 
largura de 81 cm e profundidade de 45 cm. Cor tabaco ou gelo. Possui 03 
prateleiras internas. 
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 VENTILADOR DE COLUNA, 40 CM UNIDADE 10,00000 183,80000 1.838,00 
03 velocidades, altura e reclinação reguláveis, oscilante, grade removível, cor 
preto, 06 pás, dimensões aproximadas 45 x 150 x 41,50 cm (L x A x P), cor 
preto, 220V ou bivolt. 
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      Informações Adicionais: 
 

 
     Nome dos Servidores que serão os responsáveis pelo recebimento dos produtos/serviços a       
     serem adquiridos: Dinosete Aparecida Santos/Adinor da Silva/Carlos Alberto de Farias. 
     Canoinhas – SC  - Prazo de entrega máximo 15 dias. 
 



  

 

 
 
 

_________________________________________________ 
     KÁTIA OLISKOWSKI MUNHOZ PIRES BATISTA 

Secretária Municipal de Saúde 
 

 


