
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI/SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2012 
 
 

A Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP torna público e CONVIDA 
interessados em participar do PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2012, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de equipamentos para as Unidades 
Básicas de Saúde do Município, conforme especificações do ANEXO I, que será 
regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 com 
alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 

ANEXO – I  
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO 
 

Item Descrição (do que vai ser adquirido/utilizado) Qt Valor 
Unit. R$ 

Total 
R$ 

01 Aparelho de ondas curtas continuo e pulsado 
Placas e gabinete 
Classe de segurança e proteção: classe I parte aplicada 
tipo BF de acordo com a NBRIEC601.1:19981 
• Intensidade máxima de saída 
• Modo continuo: 180W ± 10%  
• Modo pulsado: 250W (pico) ± 10% 
• Parâmetros modo pulsado: 
• Duração dos pulsos: 400uS ± 10% 
• Frequência dos pulsos 45, 70, 85, 115, 145, 175, 200, 
230, 300 e 400 Hz. ± 10% 
• Alimentação: 110/220V ± 10% 50/60Hz 
• Dimensões: 49 x 79,5 x 29,5cm (LxAxP) 
• 1 par de eletrodos de placa em borracha de silicone de 
12 x 17cm. 
• 1 cabo de força tripolar, 2 cabos (silicone) para conexão 
com eletrodos de placas; 4 distanciadores de lã (12 x 17 
cm); 4 invólucros de tecido (algodão) para eletrodos de 
placas. 
Documentação: 
Deverá ser apresentado Certificado de Registro definitivo 
na ANVISA. 
Carta original ou autenticada de autorização de 
comercialização do equipamento quando o licitante  não 
for o fabricante. 
Garantia de 12 meses 

01   

02 Barra de Ling Espaldar sem Regulagem 
Espaldar/Barra de ling - Fabricada em madeira de lei 
envernizada  para exercícios de apoio e alongamento - 
Fixado a parede por buxas convencionais. Medidas: 91 x 
232 x 47cm. (largura x altura x profundidade). 
Garantia de 12 meses. 

01   



03 Divã Mala Dobrável Modelo Adulto 
Construído em madeira. 
Estofado com espuma de alta densidade  
Revestido em courvin  
Rodízios para facilitar a locomoção  
Suporte de cabeça removível com orifício para apoiar a 
face  
Dimensão : 1,90x0,65m (CxL)  
Altura regulável de modo mecânico:0,68x0,85m  
Garantia de 12 meses  

01   

04 Escada em L - Com 4 degraus de canto 
Com rampa e corrimão, para adulto e infantil, estrutura em 
madeira de lei envernizada, piso em borracha anti-
derrapante. Medidas: Escada 236 x 135 x 163cm (comp. x 
alt x Larg.). 
Garantia de 12 meses 

01   

 
O recebimento dos envelopes dar-se-á no dia 20/03/2012 a 

partir das 09:30 horas. A partir deste horário a Pregoeira estará 
recebendo os Envelopes nº 1 (Proposta de Preços) e nº 2 (Habilitação), 
bem como o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
LOCAL: Setor de Licitação da Prefeitura – Rua Zeferino de Lima, nº 117 - Centro, 
Tuiuti - SP . 

 
O Edital em inteiro teor e informações estarão à disposição dos 

interessados de 2ª a 6ª feira, das 12:30 às 16:30 horas, na Prefeitura Municipal de 
Tuiuti, Seção de Licitação, na Rua Zeferino de Lima, nº. 117, Centro – Tuiuti -SP – 
CEP: 12.930-000, telefone (11) 4015-6076/4015-6214/4015-6212. 

 
OBS: NÃO SERÁ, EM HIPÓTESE ALGUMA, FORNECIDO EDITAL ATRAVÉS DE VIA 
POSTAL, FAX OU E-MAIL. 

 
 

PM de Tuiuti/SP, 29 de fevereiro de 2012. 
 
 
 
 

SOLANGE APARECIDA DE LIMA MARIANO 
Pregoeira 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


