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RETIFICAÇÃO COM DESCRIÇÃO COMPLETA ITENS 14 E 113 -  

ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019 - PROCESSO N° 1908/2019  

OBJETO: Registro de Preços visando a EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAL DE ENFERMAGEM, PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, sendo: 
 

COTA DE 75% DESTINADA A AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
PREÇO 
MÁXIMO 

14 

Aparelho para aferir pressão arterial digital de braço - 
liberação rápida de ar: válvula de liberação 
automática, método oscilométrico,  
fonte de alimentação: 4 pilhas ''aaa'' de 1.5v ou micro 
usb dc 6v (não acompanham) 
temperatura de operação/ umidade: 10ºc a 40ºc/15 a 
90% de umidade relativa 
temperatura de armazenamento/ umidade/ pressão 
do ar: -20ºc a 60ºc/10 a 95% de umidade relativa/700-
1060 hpa memória: até 30 leituras 
detecta batimentos cardíacos irregulares 
controle ótimo de inflação indicador de hipertensão 
ativação ao toque de um botão 
braçadeira ergonômica, fácil de usar e ajustável.  
para braços com circunferência de 22cm a 32cm 
visor digital lcd desligamento automático quando 
nenhuma operação durante 1 minuto faixa de 
medição: 0 a 299 mmhg pulsação: 40 a 180 batidas/ 
min itens inclusos: monitor de pressão 
braçadeira manual de instruções. 
 
 

UND 8 R$ 141,07 

113 

Aparelho para aferir pressão arterial digital de braço - 
liberação rápida de ar: válvula de liberação 
automática, método oscilométrico,  
fonte de alimentação: 4 pilhas ''aaa'' de 1.5v ou micro 
usb dc 6v (não acompanham) 
temperatura de operação/ umidade: 10ºc a 40ºc/15 a 
90% de umidade relativa 
temperatura de armazenamento/ umidade/ pressão 
do ar: -20ºc a 60ºc/10 a 95% de umidade relativa/700-
1060 hpa memória: até 30 leituras 
detecta batimentos cardíacos irregulares 
controle ótimo de inflação indicador de hipertensão 
ativação ao toque de um botão 
braçadeira ergonômica, fácil de usar e ajustável.  

UND 2 R$ 141,07 
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para braços com circunferência de 22cm a 32cm 
visor digital lcd desligamento automático quando 
nenhuma operação durante 1 minuto faixa de 
medição: 0 a 299 mmhg pulsação: 40 a 180 batidas/ 
min itens inclusos: monitor de pressão 
braçadeira manual de instruções 
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Prefeito Municipal 

 


