
 

 

Ofício nº 14/2017 

Pinhal de São Bento, em 01/09/2017. 

 

De: Departamento de Saúde 

Para: PREFEITO MUNICIPAL 

 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização 

para a Aquisição de Tablet Android para ser utilizados pela secretaria 

municipal de saúde, para executar o sistema E-SUS de atenção básica á 

saúde., mediante processo de dispensa de licitação, para fins de atendimento as 

necessidades do Município. 

O custo máximo estimado importa em um valor unitário de 

R$ 7.970,06 (Sete Mil, Novecentos e Setenta Reais e Seis Centavos) 

referente ao objeto do presente processo de Dispensa de licitação, os 

valores de referencia foram obtidos através de orçamentos prévios e o prazo para 

a entrega dos materiais será de 30 Dias  após data da assinatura da 

homologação. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Departamento de Saúde 

EDSON JOSE DA SILVA 



 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Considerando a necessidade de revisão dos débitos e dívidas do 

Município, diante da relevância Da contratação/aquisição, DEFIRO o pedido ora 

formulado, encaminhe-se ao Departamento Contábil para verificação de dotação 

orçamentária. 

Encaminhar à Divisão de Licitações para cotação de preços e 

formalização do contrato e, em trânsito direto a Secretaria de Administração e 

Finanças para empenho e demais formalidades nos termos da lei. 

 

Atenciosamente, 

 

Pinhal de São Bento, em 01/09/2017. 

 

 

 

 

JAIME ERNESTO CARNIEL 
Prefeito Municipal 

 



 

 

Oficio nº 14/2017 – DC 

Pinhal de São Bento, em 01/09/2017 

 

 

DE: DEPTO. DE CONTABILIDADE. 

PARA: PREFEITO MUNICIPAL 

 

Prezado Senhor: 

Em atenção ao oficio nº 14/2017 expedido em 01/09/2017 da 

referida Secretaria e termo de autorização expedido por Vossa Senhoria em 

01/09/2017, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para 

assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da contratação da empresa 

constantes do ofício número supra, sendo que o pagamento será efetuado 

através da seguinte Dotação Orçamentária: 

 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ESTA LICITAÇÃO 
 

 

DOTAÇÕES 

Exercício 
da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2017 1927 06.002.10.301.1001.2034 495 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

 

 

Cordialmente, 

 

_________________________________ 

SIRLENE MARIA STEIN CLAUDINO 
Contadora 



 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº180/2017 

DISPENSA Nº 14/2017 

 

Pelo presente instrumento de cotação de preços, atesto o 

recebimento do pedido de Aquisição de Tablet Android para ser utilizados pela 

secretaria municipal de saúde, para executar o sistema E-SUS de atenção básica 

á saúde.. 

 

Data da Solicitação: 01/09/2017 

Empresa: GMC PLUS INFORMATICA LTDA. 

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 366 LOJA - CEP: 85640000 - BAIRRO: 

RONDINHA CIDADE/UF: Ampére/PR. 

CNPJ: 03.437.588/0001-33 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMAR CORA 

LOTE: 1 - Lote 01 

Item Código do 
produto/ 
serviço 

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço 
máximo 

Preço 
máximo 
total 

1 5120 TABLET COM SISTEMA 
OPERACIONAL ANDROID COM AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS:  
 
a) UNIDADE DE PROCESSAMENTO 
 
a.1 Processador com clock mínimo de 
1,3 GHz com no mínimo quatro núcleos e 
 
2M L2 cache; 
 
a.2) Capaz de executar arquivos de 
áudio e vídeo; 
 
a.3) As funções de decodificação de 
áudio e vídeo devem ser aceleradas por 
 
hardware. 
 
a.4) Possuir decodificação por hardware 
para pelo menos os seguintes 
 
formatos: H263, H264 e MPEG4. 
 

7,00 UN 1.138,58 7.970,06 



 

 

a.5) Obter índice de desempenho igual 
ou superior a 130 pontos no 
“Performance 
 
test” e 80 pontos no “UX test” – “User 
Experience” medido pelo software 
 
MobileXPRT 2013 da Principle 
Technologies 
http://principledtechnologies. 
 
com/benchmarkxprt/mobilexprt/ obtido 
através da execução da opção “All 
 
Tests”, obedecendo a seguinte 
procedimento: 
 
i) Instalar o software MobileXPRT a partir 
do Google Play. 
 
ii) Desconectar o Tablet do carregador 
para execução somente na bateria. 
 
iii) Reiniciar o Tablet. 
 
iv) Clicar no ícone “MobileXPRT” e 
selecionar “All Tests”. 
 
b) MEMÓRIA RAM 
 
b.1) Mínimo de 1 GB (um gigabyte) de 
baixo consumo (DDR3L 1066MHz); 
 
c) TELA 
 
c.1) Tela colorida e construída com 
tecnologia LCD ou OLED, com retro 
 
iluminação e com tamanho mínimo de 09 
(nove) e máximo de 10.1 (dez ponto 
 
um) polegadas; 
 
c.2) Multitoque de no mínimo 5 pontos 
(capacitiva); 
 
c.3) Possuir contraste mínimo de 300:1; 
 
c.4) Resolução mínima: 1280x800 
 
d) ARMAZENAMENTO 
 
d.1) Interno do tipo flash/eMMC; mais 
específica e maior qualidade 
 
d.2) Capacidade mínima de 16 GB 
(dezesseis gigabytes) de 



 

 

armazenamento 
 
interno, 
 
d.3) Possuir Slot para cartão de memória 
padrão MicroSD para expansão do 
 
armazenamento interno, compatível com 
cartões de até 64 GB (sessenta e 
 
quatro gigabytes). 
 
e) CONECTIVIDADE 
 
e.1) Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, 
integrado (interno) ao equipamento; 
 
e.2) Modem interno com suporte a redes 
3G (no mínimo dual-band 2100MHz e 
 
850MHz) e 2G (quad-band 850MHz, 
900MHz, 1.800MHz e 1.900MHz) 
habilitado 
 
para funcionamento nas frequências do 
sistema brasileiro de comunicação 
 
móvel, desbloqueado para todas as 
operadoras; 
 
e.3) Bluetooth versão 4.0 ou superior, 
integrado (interno) ao equipamento; 
 
e.4) Sistema de GPS integrado (interno) 
com antena interna. 
 
f) INTERFACES 
 
f.1) Microfone e alto-falante integrados ao 
gabinete; 
 
f.2) Saída para fone de ouvidos para 
conector padrão P2 de 3,5 mm e com 03 
 
(três) pontos de contato (terra, áudio 
direito e esquerdo); 
 
f.3) Porta micro-USB padrão 2.0; 
 
f.4) Permitir conexão de vídeo externo 
através de porta micro/mini HDMI; 
 
g) CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA 
 
g.1) Integrada ao equipamento; 
 
g.2) Câmera traseira com resolução 



 

 

mínima de 05 MP (cinco megapixels), 
 
Especificações técnicas 
 
Tablet Android 
 
possuir ajuste de foco automático e zoom 
digital; 
 
g.3) Câmera frontal com resolução 
mínima 1.2 MP (um ponto dois 
megapixels); 
 
g.4) Ambas as câmeras devem permitir 
filmar e tirar fotos. 
 
h) BATERIA: 
 
h.1) Interna e recarregável; 
 
h.2) Lítio-ion ou polímero de lítio; 
 
h.3) Vida útil: pelo menos 250 (duzentos 
e cinquenta) ciclos de carga/descarga 
com 
 
capacidade de carga igual a 80% da 
original ao final deste tempo; 
 
h.4) Capacidade mínima da bateria: 6000 
mA/h (seis mil miliamperes hora); 
 
h.5) Tempo de recarga: máximo de 04 
(quatro) horas. Permitir que o Tablet seja 
utilizado 
 
enquanto a bateria estiver carregando; 
 
h.6) Possuir pelos menos os seguintes 
mecanismos de segurança: 
 
i) Circuito para interromper a conexão da 
bateria em casos de sobrecorrente e 
sobrecarga; 
 
ii) Com carregador conectado à energia, 
o tablet deve poder ser deixado 
conectado ao 
 
carregador, mesmo após a carga total da 
bateria, sem riscos de sobreaquecimento 
ou de 
 
acidentes decorrentes de sobrecarga. 
 
i) GABINETE 
 



 

 

i.1) O gabinete não poderá apresentar 
saliências, pontas ou estruturas externas 
 
perfurantes ou cortantes; 
 
i.2) Deve possuir teclas para controle de 
volume do som; 
 
i.3) Peso máximo com bateria de 760g 
(setecentos e sessenta gramas). 
 
i.4) Deve possuir proteção contra água e 
poei  

 
TOTAL 

 
7.970,06 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 Dias 

ASSINATURA:  

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

JAIME ERNESTO CARNIEL 
Prefeito Municipal 

 



 

 

P A R E C E R   J U R Í D I C O 
 
 
 
OBJETO: DISPENSA LICITAÇÃO Nº 14/2017 

 

 

                      À apreciação desta Assessoria Jurídica, para análise e aprovação, 

minuta da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2017, que objetiva a Aquisição de 

Tablet Android para ser utilizados pela secretaria municipal de, nos termos do 

parágrafo único, do art. 38, da lei de licitações e contratos administrativos. 

   

Da análise da documentação apresentada denota-se a existência das 

cláusulas necessárias, conforme previsão contida nos artigos 40 e 55 da Lei 

8.666/93, razão pela qual encontra-se o presente processo em condições de ser 

realizado, se assim for conveniente à Administração Municipal.  

  

                      É o parecer. 

 

 

Pinhal de São Bento, 01/09/2017. 

 

 

 

Franco Zelirio Ferrari 
Assessor Jurídico Municipal 

 

 



 

 

TERMO DE CONTRATAÇÃO Nº 14/2017 
 

O MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO – PR torna público, 

nos termos do art. 24, inciso II da Lei 8.666/93 de 21.06.93, que reconhece a 

dispensa de licitação para a Aquisição de Tablet Android para ser utilizados 

pela secretaria municipal de saúde, para executar o sistema E-SUS de 

atenção básica á saúde. . 

 

Pinhal de São Bento, em 01/09/2017 . 

 

 

Vania Maria Barbieri 
Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

Sonia de Fatima Barbieri 
Membro da Comissão de Licitação 

 

 

Vilson Hermes 
Membro da Comissão de Licitação 

 

Ratifico a Dispensa conferida nos termos acima. 

 

 

 

_____________________________ 
JAIME ERNESTO CARNIEL 

Prefeito Municipal 
 


