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PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2020 

TOMADA DE PREÇOS 001/2020 

ALTERAÇÃO 01/2020 
 

O Município de Monte Belo do Sul torna público correção do Edital Tomada de Preços 001-2020, tipo: 
menor preço por item. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE – Conforme Termo de Referência (Anexo I), através da presente Alteração 001-2020, 
corrigem-se os valores de referência (conforme orçamentos anexos ao processo licitatório) que por 
erro de digitação constaram erroneamente na publicação inicial do edital, passam constar da seguinte 
forma: 

TERMO DE REFERÊNCIA -  TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020  
TIPO JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM  

1. O presente Edital de licitação destina-se a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, os valores dos itens não poderão ser superiores aos descritos 

conforme tabela abaixo, e a proposta deverá trazer o descritivo do objeto, bem como sua MARCA. 

Item Descrição Un Qtde Unitário 
referência:  

1 AUDIÔMETRO DIGITAL MODELO AVS 500  
Detalhamento: 
APLICAÇÕES AUDIOLÓGICAS 
- Aplicações Audiológicas: Audiômetro 1.5 canal 
-  Audiômetro para testes de condução aérea, óssea, mascaramento e 
logoaudiometria 
- visor de cristal líquido  
Sinal em tom puro, contínuo, pulsante e frequência modulada (FM/Warble) 
- Interface para computador 
- saída auxiliar para gravador ou aparelho de CD 
- saída para campo livre 
- gama de frequência para teste audiométrico 
- via aérea: 125, a 8000 Hz 
- via óssea: 250 a 8000 Hz 
- mascaramento: Banda estreita (Narrow Band), Som da fala (Speech noise) e 
Ruído branco (White noise) 
- logoaudiometria: Fala (Speech), retorno da fala do paciente (talk beck) e fala 
sobre tom para comunicação com paciente durante teste (talk over) 
MECÂNICAS 
- Portátil 
- Peso de 5kg (com valise) 
- embalagem para proteção e transporte em papelão reforçado 
- dimensão do equipamento: comprimento 27,50 – largura 25,00cm x altura 
16,00cm 
- dimensão com valise: 595x310x110mm 
NORMAS TÉCNICAS 

UN 1 R$11.000,00 



Página 2 de 2 

 

- Norma de fabricação IEC 645/92 
- Norma de calibração ISSO 389/98 
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS 
- par de fones de ouvido TDH 39 ou DD45 
- arco com vibrador ósseo B71 
- fonte de alimentação bivolt para 110/220 volts 
- pêra de indicação do sinal do paciente 
- conjunto microfone e fone de ouvido (headset) para operador 
- microfone para paciente no exame de logoaudiometria 
- maleta de papelão rígida 
- cabo conversor serial para USB (conector Audiômetro ao Computador) 
CONECTIVIDADE 
- através do software Audiocontrol 
 

2 CABINE AUDIOMÉTRICA SÉRIE VSA-40 TAMANHO 905x960x1980mm PESO 
200Kg.  
905x960x1980mm PESO 200Kg.  
Características técnicas: 
- fabricada em chapa de aço carbono bitola 16 ga 
- iluminação com lâmpada fluorecente de 9w para ligação em 220V  
- visor com duplo vidro isolante medindo 500x600x5mm 
- piso de borracha pastilhada 
- proteção antiferruginosa e acabamento em esmalte sintético 
- revestimento acústico interno com espuma Sonique Wave 25/10 na cor cinza 
grafite 
- adaptável a qualquer audiômetro 
- fecho de engate rápido para fechamento sob pressão da porta 
- suporte para colação do fone 
- dimensões externas: conforme item custo 
- peso aproximado: conforme item custo 

UN 1 R$6.965,00 

 
As datas relativas a sessão de disputa são as seguintes: 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 21 de fevereiro de 2020 

HORÁRIO: Às 09h00min 

LOCAL: Sala de Reuniões do Município de Monte Belo do Sul. Rua Sagrada Família, nº 533 Monte 

Belo do Sul – RS, CEP: 95718-000 Fone: (054)3457-2050. 

 
 

Monte Belo do Sul, 13 de fevereiro de 2020. 

 

ADENIR JOSÉ DALLÉ 
Prefeito Municipal 


