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1 Un   1,00CAIXA, de som, 300 W RMS em 4 ohms, 2 vias, com 1 alto falante de 15", 1 driver Titanio, 
impedancia nominal de 8 ohms, resposta de frequencia 50 Hz / 17 Khz, pressao sonora 1 W / 1 M 
100 dB, saida auxiliar amplificada em 8 ohms, conector speakon, saida mix output conector XLR 
macho, tecla turbo loud, controle de volume master, controle de volume MIC, controle de volume 
LINE, equalizacao de 3 vias (grave, medio, agudo), led On e led clip limiter, entrada MIC, 
impedancia de entrada 8 K, sensibilidade de entrada 3 mV, 1 conector XLR femea, entrada LINE, 
impedancia de entrada 130 K, sensibilidade de entrada 150 mV, 1 conector P10 1/4, 1 conector 
XLR femea, sistema de ventilacao inteligente (ICS), circuito clip limiter inteligente (CLP), sistema 
auto ramp de acionamento (ARP), protecao termica (ETP) protecao contra curto (SCP), tensao 
120/240 MDF, cabo AC destacavel, formato trapezoidal, gabinete em tela de metal, suporte para 
pedestal a alcas laterais, tela de metal, pintura em resina especial de alto impacto.

>> 
Ref. SAEB => 58.30.11.00016412-7

Não

2 Un   1,00OTOSCOPIO, lampada LED, com iluminacao por fibra optica, portatil, usado para exames 
externos do conduto auditivo, lente giratoria conectada ao otoscopio, proporciona aumento de no 
minimo 2 vezes, regulador de alta e baixa luminosidade. Deve possuir lampada LED.
ACESSORIOS
- No minimo 09 (nove) especulos auriculares reutilizaveis, em pelo menos 03 (tres) tamanhos 
distintos, com no minimo 03 (tres) unidades de cada tamanho;
- No minimo 150 (cento e cinquenta) especulos auriculares descartaveis, em pelo menos 03 (tres) 
tamanhos distintos, com no minimo 50 (cinquenta) unidades de cada tamanho;
-01 (uma) bateria recarregavel;
-01 (um) carregador de bateria;
-01 (um) estojo para transporte e armazenagem;

Não
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Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores,adaptadores e demais itens 
necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado;
Devem ser entregues os manuais de operacao, em portugues.
ALIMENTACAO ELETRICA
Tensao de alimentacao do equipamento: BiVolt automatico ou de acordo com tensao da unidade 
contemplada.
GARANTIA
Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duracao minima de 02 (dois) anos a 
contar da data de aceitacao do equipamento, entendendo-se por aceitacao a etapa que se sucede a 
entrega do equipamento e que se caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos manuais 
de operacao e de servico,
comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condicoes de normalidade.
ASSISTENCIA TECNICA
Devem ser assegurados os servicos de assistencia tecnica, prestada diretamente pelo fabricante, 
seu representante ou empresa autorizada , no estado da Bahia (a empresa de assistencia tecnica 
indicada, quando nao for a propria fabricante, deve ter capacitacao comprovada pelo fabricante do 
equipamento ofertado e seguir todas as normas aplicaveis a assistencia tecnica do equipamento 
ofertado), mantendo-se para isso a periodicidade de atividades de manutencao de acordo com o 
cronograma que e recomendado nos manuais de operacao e de servico do fabricante
COPIA DO REGISTRO ANVISA
Deve ser apresentada copia do Registro do equipamento emitido pela Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria - ANVISA / Ministerio da Saude ou comprovacao de que o mesmo e isento de 
registro/cadastro, quando for o caso.
NORMALIZACAO:
O equipamento deve estar de acordo com todas as legislacoes e regulamentos vigentes que se 
apliquem a ele. Esta secretaria pode exigir, a qualquer momento, se julgar necessario, comprovacao 
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de que o equipamento esta de acordo com norma ou legislacao vigente especifica do equipamento
Ref. SAEB => 65.15.19.00115873-2

3 Un 4,00CADEIRA, de rodas, adulto, em aco com pintura epoxi, dobravel, eixos duplo X, capacidade para 
suportar ate 160kg, apoio para bracos escamoteavel, apoio para pes removivel, sendo as rodas de 
tras propulsoras e as da frente direcionais, pneus macicos, estofamento anatomico com espuma de 
alta densidade e revestimento em courvin na cor preta.

>> 
Ref. SAEB => 65.30.19.00009538-9

Não

4 Un 1,00CARRO, de emergencia, tipo unidade movel cardio-respiratoria, com autonomia eletrica; deve ser 
construido em chapa de aco com pintura eletrostatica ou epóxi ou material de qualidade superior; 
para-choque resistente de borracha ou material de qualidade superior, em toda a extensao do carro; 
bandeja de trabalho em aco inox com bordas elevadas; deve possuir pelo menos 04 gavetas sobre 
trilhos telescopios, sendo a primeira com divisorias para acomodacao de materiais de consumo, 
medicamentos, instrumental e outros; o fechamento das gavetas deve se dar atraves de trilhos 
tipos roletes e batentes ou outro dispositivo que impeca a retirada acidental das gavetas; deve 
possuir tabua de massagem cardiaca em material termoplástico resistente ou outro de qualidade 
superior; deve possuir compartimento para ressuscitadores manuais e mascaras; suporte para 
cilindro de oxigênio e cilindro de oxigênio; deve possuir bandeja superior para fixacao de 
cardioversor ou monitor, deve possuir suporte para soro, deve possuir 04 rodizios com 
movimento de 360 graus revestidos de borracha ou material de qualidade superior, sendo 
pelomenos 02 destes rodízios com sistema de freios, deve possuir cabo de forca com no minimo 
de 03 metros de comprimento e régua com pelo menos 04 (quatro) tomadas de distribuição. O 
carro deve também possuir puxador. Garantia minima de dois anos.
Ref. SAEB => 65.30.19.00100102-7

Não
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5 Un 2,00ANDADOR, em aluminio, infantil, dobravel, fixo, regulavel na altura e com pino de ajuste, 
punhadeira em borracha, com ponteiras tambem revestidas em borrachas, com rodas dianteiras

>> 
Ref. SAEB => 65.30.19.00107084-3

Não

6 Un   4,00ARMARIO, vitrine, uso hospitalar, 02 portas laterais em vidro com fechadura tipo yale, 04 
prateleiras internas em vidro, com espessura de 3mm, estrutura em chapa de aco pintado na cor 
branca, dimensoes nao inferiores a 1,60 x 0,70 x 0,35m.

>> 
Ref. SAEB => 65.30.19.00117151-8

Não

7 Un 1,00BRINQUEDO brinquedoteca basica, com brinquedos e produtos diversos para estimular a 
imaginacao, criatividade e aprendizagem das criancas e incrementar suas brincadeiras. Fabricado 
com materia-prima de alta qualidade, acompanha: Cantinho de Leitura; Teatro da hora; Tapete 
Numerais e quantidades com borda; Mesa com 4 cadeiras; Prateleira Colorida; Mapa; Fantoche; 
Pequeno Engenheiro; Tangram E.V.A.;
Dominó; Memória; Quebra cabeça M.D.F; Dado Pequeno; Loto Leitura E.V.A.; Numerais e 
Quantidades;
Fazendo Cálculos; Jogo de Xadrez e Damas; Alfabeto Móvel; Jogo de Trilha; Abaco Aberto; Rola-
rola mini.
Indicado para criancas a partir de 4 anos de idade. Certificacao do INMETRO. Peso: 50 kg e 
medidas da embalagem: 1,10x1,80x0,90 (AxLxP). Garantia de 3 meses.
Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante.

>> 

Não
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Ref. SAEB => 78.20.00.00126295-5

8 Un   1,00PISCINA, de bolas, octavada, com 03 metros de diametro, contendo toldo, rede de protecao, 
colchonete resistente, portinha e 4.000 bolinhas coloridas. Estrutura metálica em tudo de ferro 
galvanizado, de bitola ½ 1,20mm.

>> 
Ref. SAEB => 78.30.21.00003086-4

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)

Para correto preenchimento da Proposta de Preços, vide edital da licitação.
Esta licitação será composta por ____ lotes.
Número licitações-e: 

Não
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