
 

 

 
AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS REFERENTE AO CONVÊNIO 879854/2018.  

 
Objetivo: Analisar as propostas recebidas referente à Aquisição de Equipamento e Material Permanente 
visando fortalecimento do Sistema Único de Saúde constante na CPP 002/2019. 

 
 

ITEM 
01 

NOME DO ITEM 
TELEVISOR 42 a 50 POLEGADAS 

QUANTIDADE 
06 

 
Dentre as propostas recebidas temos:  
 
R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA: Ofertou TV PHILCO PTV43E60SN 43'' SMART / TV Backlight D- LED 43", 
Resolução: Full HD (1920 x 1080), Tempo de resposta: 8.0ms, Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V), Brilho: 250 
cd/m²; Contraste dinâmico: 1.200.000:1; Frequência da Tela: 60Hz; Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2; 
Processador (CPU): Dual Core 1.0GHz; Gráfico (GPU): Mali400MP2; Formato da Tela: 16:9; Sistema de cores: 
PAL-M, PAL-N, NTSC, Furação Vesa: 300x300mm. 
 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 
as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, consta 
prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o mercado, 
segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o orçamento está compatível com o 
plano de aplicação aprovado. Sendo assim parecer dado por FAVORÁVEL.  
 
PROENÇA HOSPITALAR: Ofertou TV PHILCO PTV49E68DSWN LED 49’’ 
 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 
as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta não possui especificação técnica conforme 
edital, além disto o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & 
SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 
 
MOVÉIS CARVALHO: Ofertou TELEVISOR Smart TV LED Full HD, adaptador de tensão bivolt, tela plana de 42 
até 50 polegadas, 2 entradas HDMI e 1 porta USB, conversor digital, wifi integrado possui, sem suporte, com 
controle remoto, garantia 12 meses. 
 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 
as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta não especificou de quantas polegadas é o 
televisor, além disto, o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & 
SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 
 
MIDAS: Ofertou Smart TV Led Full HD, Marca: AOC, Modelo: LE43S5970S, Tensão Bivolt, Tela de 43 polegadas, 
3 entradas HDMI, 2 entradas USB, wifi integrado, conversor digital integrado, com controle remoto. 



 

 

 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 
as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta possui especificação técnica, segundo 
avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento 
apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL 
em razão do preço. 
 
MICROTÉCNICA: Ofertou TV 43" Marca: AOC  Modelo: 43S5295, Smart  TV  LED  Full  HD,  adaptador  de  
tensão  bivolt,  tela  plana  de  43 polegadas, 2 entradas HDMI e 1 porta USB, conversor digital, wifi integrado 
possui, sem suporte, com controle remoto, garantia 12 meses. 
 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 
as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta possui especificação técnica, segundo 
avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento 
apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL 
em razão do preço. 
 
MAIS ÉTICA: Ofertou TV PHILCO PTV49E68DSWN LED 49’’ 
 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 
as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta não possui especificação técnica conforme 
edital, além disto o preço está ACIMA do orçamento apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & 
SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 
 
EXPRESS: Ofertou Televisor, Marca Multilaser, Smart TV LED Full HD, adaptador de tensão bivolt, tela plana de 
43 polegadas, 2 entradas HDMI e 1 porta USB, conversor digital, wifi integrado possui, sem suporte, com controle 
remoto, garantia 12 meses. 
 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 
as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta possui especificação técnica, segundo 
avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento 
apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL 
em razão do preço. 
 
COPAÍBA HOSPITALAR: Ofertou SMART TV Led, 43 polegadas, Full HD, Resolução (modo TV) 1920 x 1080 
(FHD), Frequência do painel 60Hz, Receptor digital integrado (DTV) SIM, contraste (dinâmico) 200.000:1, Brilho 
(CD / M2) 300, Tempo de resposta: 7 MS, Parental Control (Controle dos pais) SIM, SMART TV ( wifi integrado) 
SIM: Netflix / Youtube SIM, Sleep Timer SIM, EPG ( Guia eletrônico de programação) SIM, Produto ecológico 
(Menor consumo de energia): SIM, TV sistema de cores NTSC – N/PAL – M/PAL-N, Modo de imagem 
personalizado. Vivido. Padrão. Cinema, suave modo Sonoro Personalizado, Padrão, musica, Cinema, Rock. 
Digital NOISE Reduction (Redução digital de ruído na imagem) SIM, SAP/Mono/Estereo SIM, Potencia de áudio 
(RMS) 8W+8W, (Consumo Padrão) < 80W, Conexões vídeo composto 1 vídeo componente  1PC – VGA/RGB-



 

 

HMDI 3 USB, 2RJ-45 (para conexão de rede via cabo – internet) SIM, Wifi SIM, Saída de áudio / Video 1 ( digital 
áudio – SPD/F) entrada para fone de ouvido 1, Modelo LE43859708. Garantia 12 meses. 
 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 
as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta possui especificação técnica, segundo 
avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, todavia, o orçamento está ACIMA do orçamento 
apresentado pela empresa R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL 
em razão do preço. 
 
 
CONCLUSÃO: 
 
Equipamento: TELEVISOR 42 a 50 POLEGADAS. 
Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa 
que apresentou proposta mais harmonizável foi a R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA. 
 

 
ITEM 

02 
NOME DO ITEM 
TELEVISOR 32 a 41 POLEGADAS 

QUANTIDADE 
01 

 
Dentre as propostas recebidas temos: 
 
R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA: Ofertou TV PHILCO PH32B51DSGWA 32” SMART / TV Backlight D-LED 
32", Resolução: HD (1366 x 768), Tempo de resposta: 8,0ms, Ângulo de Visão: 178°(H) x 178°(V), Brilho: 234 
cd/m², Contraste dinâmico: 3.000.000:1, Frequência da Tela: 60Hz, Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2, 
Formato da Tela: 16:9, Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC, Furação Vesa: 200x100mm. 
 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 
as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta não tem especificação técnica compatível com 
o Edital, devido o Televisor não apresentar resolução FULL HD, apesar de preço compatível. Sendo assim 
parecer dado por NÃO FAVORÁVEL.  
 
PROENÇA HOSPITALAR: Ofertou TV PHILCO PTV39N87D LED 39’’ 
 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 
com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta não tem especificação técnica 
compatível com o Edital, devido o Televisor não apresentar resolução FULL HD, apesar de preço compatível. 
Sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL 
 
MOVÉIS CARVALHO: Ofertou Televisor, Marca AOC, Modelo: LE 32S5970S, Smart TV LED Full HD, adaptador 
de tensão bivolt, tela plana de 32 até 41 polegadas, 2 entradas HDMI e 1 porta USB, conversor digital, wifi 
integrado possui, sem suporte, com controle remoto, garantia 12 meses. 



 

 

 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 
com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta não tem especificação técnica 
compatível com o Edital, devido o Televisor não apresentar resolução FULL HD, apesar de preço compatível. 
Sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL. 
 
MIDAS: Ofertou um televisor, Marca Panasonic, Modelo TC40FS600B, Smart TV, led, Full HD, Tensão Bivolt, 
Tela Plana de 40 polegadas, 2 entradas HDMI e 1 porta USB, Conversor digital integrado, Wifi integrado, 
controle remoto, Garantia 12 meses. 
 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 
com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, 
consta prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o 
mercado, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o orçamento está compatível 
com o plano de aplicação aprovado. Sendo assim parecer dado por FAVORÁVEL.  
 
 
MICROTÉCNICA: Ofertou TV 40" Philco PTV40E21DSWN, Smart  TV  LED  Full  HD,  adaptador  de  tensão  
bivolt,  tela  plana  de  32  até  41 polegadas, 2 entradas HDMI e 1 porta USB, conversor digital, wifi integrado 
possui, sem suporte, com controle remoto, garantia 12 meses. 
 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 
com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, 
contudo o preço apresentado está acima do Plano de Trabalho aprovado. Sendo assim parecer dado por NÃO 
FAVORÁVEL. 
 
 
MAIS ÉTICA: Ofertou TV PHILCO PTV39N87D LED 39’’ 
 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 
com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta não tem especificação técnica 
compatível com o Edital, devido o Televisor não apresentar resolução FULL HD, apesar de preço compatível. 
Sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL. 
 
 
EXPRESS: Ofertou Televisor Smart TV LED Full HD, Marca Multilaser TL002 adaptador de tensão bivolt, tela 
plana de 32 polegadas, 2 entradas HDMI e 1 porta USB, conversor digital,wifi integrado possui, sem suporte, com 
controle remoto, garantia 12 meses. 
 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 
com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta não tem especificação técnica 
compatível com o Edital, devido o Televisor não apresentar resolução FULL HD, apesar de preço compatível. 



 

 

Sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL. 
 
 
COPAÍBA HOSPITALAR: Ofertou SMART Tv LED 32 polegas, Full HD, Resolução (modo TV) 1366 x 768 (HD), 
Frequência do painel 60Hz, Receptor digital integrado (DTV) SIM, contraste (dinâmico) 200.000:1, Brilho (CD / 
M2) 280, Tempo de resposta: 7 MS, Parental Control (Controle dos pais) SIM, SMART TV ( wifi integrado) SIM: 
Netflix / Youtube SIM, Sleep Timer SIM, EPG (Guia eletrônico de programação) SIM, Produto ecológico (Menor 
consumo de energia): SIM, TV sistema de cores NTSC – N/PAL – M/PAL-N, Modo de imagem personalizado. 
Vivido. Padrão. Futebol, Cinema, Gaimes suave, Modo Sonoro Personalizado, Padrão, musica, Cinema, Rock. 
Digital NOISE Reduction (Redução digital de ruído na imagem) SIM, SAP/Mono/Estereo SIM, Potencia de áudio 
(RMS) 5W+5W, (Consumo Padrão) < 60W, Conexões vídeo composto 1 vídeo componente  1PC – VGA/RGB-
HMDI 3 USB, 2RJ-45 (para conexão de rede via cabo – internet) SIM, Wifi SIM, Saída de áudio / Vídeo 1 ( digital 
áudio – SPD/F) entrada para fone de ouvido 1, Modelo LE32S5970S. Garantia 12 meses. 
 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 
com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta não tem especificação técnica 
compatível com o Edital, devido o Televisor não apresentar resolução FULL HD, apesar de preço compatível. 
Sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL. 
 
 
CONCLUSÃO: 
  
Equipamento: TELEVISOR 32 a 41 POLEGADAS 
Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa 
que apresentou proposta mais harmonizável foi a MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS. 
 
 
 

ITEM 
03 

NOME DO ITEM 
TELEFONE SEM FIO 

QUANTIDADE 
12 

 
Dentre as propostas recebidas temos: 
 
R3 TECNOLOGIA & SEGURANÇA: Ofertou Telefone sem fio, Intelbras TS 3110,Tecnologia DECT 6.0, 
Identificação de chamadas, Display Luminoso, Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)¹, Agenda para 
70 contatos, Bloqueio de chamadas originadas, Comunicação interna, conferência a três e transferência de 
chamadas. Garantia 12 meses. 

 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 
as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019 a proposta tem especificação técnica compatível, segundo 
avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, todavia, o preço está ACIMA do orçamento 
apresentado pela empresa COPAÍBA HOSPILAR, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do 



 

 

preço. 
 
PROENÇA HOSPITALAR: Ofertou Telefone Sem Fio, Intelbras TS40, Id- identificador de chamada preto, 01 
Mono fone, 01 Base, 01 Cabo de linha telefônica, 01 Carregador, 01 Bateria, 01 Tampa da bateria, 01 Manual de 
instruções. Garantia 12 Meses. 
 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 
com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019 a proposta tem especificação técnica compatível, 
segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, todavia, o preço está ACIMA do 
orçamento apresentado pela empresa COPAÍBA HOSPILAR, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL 
em razão do preço. 
 
MOVÉIS CARVALHO: Ofertou Telefone sem fio, INTELBRAS/ TS-3110,  com identificador de chamadas e 
display luminoso, sem secretária eletrônica, com agenda telefônica, com discagem rápida, adaptador de tensão 
bivolt, garantia 12 meses, frequência mínima de 1.9 GHz; Funções: Mute, Flash e Redial. 
 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 
as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019 a proposta tem especificação técnica compatível, segundo 
avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, todavia, o preço está ACIMA do orçamento 
apresentado pela empresa COPAÍBA HOSPILAR, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do 
preço. 
 
MIDAS: Ofertou Ofertou Telefone sem fio, INTELBRAS/ TS-3110, com identificador de chamadas e display 
luminoso, sem secretária eletrônica, com agenda telefônica, com discagem rápida, adaptador de tensão bivolt, 
garantia 12 meses, frequência mínima de 1.9 GHz; Funções: Mute, Flash e Redial. 
 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 
com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019 a proposta tem especificação técnica compatível, 
segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, todavia, o preço está ACIMA do plano 
de trabalho aprovado, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 
 
MAIS ÉTICA: Ofertou Telefone Sem Fio, Intelbras TS40, Id- identificador de chamada preto, 01 Mono fone, 01 
Base, 01 Cabo de linha telefônica, 01 Carregador, 01 Bateria, 01 Tampa da bateria, 01 Manual de instruções. 
Garantia 12 Meses. 
 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento com 
as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019 a proposta tem especificação técnica compatível, segundo 
avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, todavia, o preço está ACIMA do orçamento 
apresentado pela empresa COPAÍBA HOSPILAR, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do 
preço. 
 
EXPRESS: Ofertou Telefone INTELLBRAS TS3113 sem fio, com identificador de chamadas e display luminoso, 



 

 

sem secretária eletrônica, com agenda telefônica, com discagem rápida, adaptador de tensão bivolt, garantia 12 
meses, frequência mínima de 1.9 GHz; Funções: Mute, Flash e Redial. 
 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 
com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019 a proposta tem especificação técnica compatível, 
segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, todavia, o preço está ACIMA do plano 
de trabalho aprovado, sendo assim parecer dado por NÃO FAVORÁVEL em razão do preço. 
 
COPAÍBA HOSPITALAR: Ofertou telefone INTELBRAS, Tecnologia DECT 6.0(1,910 1,920 Ghz) Identificação de 
chamadas DTMF e FSK, display alfanumérico, não luminoso, Capacidade para até 7 ramais (base 6 ramais), 
agenda para 70 nomes/números: discagem rápida para 10 números (TECLAS 0-9) Bloqueio de teclado, som de 
teclado(on/off): Registro de 16 chamadas atendidas 20 chamadas não atendidas e 15 realizadas (com data, hora 
e nome, se cadastrado na agenda) Bloqueio de discagem com uso de senha; Data e hora e despertador; Pre 
dialing cadeado; Atendimento programável (ao retirar fone da base ou tecla liga); 4 opções de volume de toque 
silencioso; 7 tipos de toque, 3 opções de volume de recepção de áudio. Menu trilíngue em português, espanhol e 
inglês, indicador de carga de bateria (ícone no display). Temporizador de chamadas; Duração de chamadas 
(cronometro); Código de Área; flash programável; tom/pulso; funções flash, radial e mute: tecla intercom 
(intercomunicação entre ramais); Comunicação interna, transferência e competência entre ramis (somente entre 
iones da família ts 40 e ts 60); Gap com família ts60 interbras: tecla liga e desliga (definição de design). LED no 
fone LED na base (carregando e em uso); Page (localizador) na base, fonte de alimentação 7.5 v 300 mA, 
Modelo: TS40 ID. Garantia: 12 meses. 
 
Conforme avaliação feita pelo responsável técnico designado que analisou a compatibilidade do equipamento 
com as especificações técnicas do Edital do CPP 002/2019, a proposta tem especificação técnica compatível, 
consta prazo de garantia, qualidade do equipamento boa e manutenção externa de custo compatível com o 
mercado, segundo avaliação o equipamento atende as necessidades da Entidade, o orçamento está compatível 
com o plano de aplicação aprovado e foi a proposta com menor preço apresentado. Sendo assim parecer dado 
por FAVORÁVEL.  
 
CONCLUSÃO: 
Equipamento: TELEFONE SEM FIO. 
Relacionando os equipamentos ofertados, analisando suas especificações, qualidades e valores, a empresa 
que apresentou proposta mais harmonizável foi a COPAÍBA HOSPITALAR. 
 

Anápolis, 17 de Junho de 2019. 

 

                                                         

Hélio José Lopes 

PRESIDENTE 


