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Cleuson Tavares 
Gerente Geral
91-98548-5815
Innovatis Tecnologia
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INNOVATIS TAVARES <innovatistechno@gmail.com> 19 de novembro de 2021 09:17
Para: cpl.cachoeiradopiria@gmail.com

Bom dia,

Conforme solicitado, segue proposta para apreciação em anexo.

atenciosamente, 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Licitação Cachoeira <cpl.cachoeiradopiria@gmail.com>

Segue em anexo pedido de cotação 
2 mensagens

Licitação Cachoeira <cpl.cachoeiradopiria@gmail.com> 18 de novembro de 2021 14:57
Para: contratecomercio@gmail.com
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66K

MM COSTA EIRELI <contratecomercio@gmail.com> 19 de novembro de 2021 09:20
Para: Licitação Cachoeira <cpl.cachoeiradopiria@gmail.com>

Bom dia

Segue em anexo cotação de preços.

Grato

Mauricia Araujo
CONTRAT

Em qui., 18 de nov. de 2021 às 14:58, Licitação Cachoeira <cpl.cachoeiradopiria@gmail.com> escreveu: 
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Licitação Cachoeira <cpl.cachoeiradopiria@gmail.com>

Segue em anexo pedido de cotação 
2 mensagens
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Alberito Pinheiro Farias Eirelli <apinheirofarias.dg@gmail.com> 18 de novembro de 2021 22:23
Para: Licitação Cachoeira <cpl.cachoeiradopiria@gmail.com>

Boa noite,

Em resposta a solicitação em anexo, segue cotação solicitada!

A Pinheiro Farias Eireli

Em qui., 18 de nov. de 2021 14:54, Licitação Cachoeira <cpl.cachoeiradopiria@gmail.com> escreveu: 
 

Proposta Comercial - A Pinheiro Farias - PEC - 18-11-2021.pdf 
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INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRIT. E INFORMATICA EIRELI 

CNPJ Nº 30.620.060/0001-78 – I. E. Nº 15.605.715-8 – I.M. Nª 1133 
AV. MAGALHAES BARATA, 62 – CENTRO – ANAJÁS – PARÁ CEP: 68.810-000 

Tel.: 91 – 98280-9834 - E-MAIL: innovatistechno@gmail.com 

PROPOSTA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO PIRIA 
 
 

N Produto QT Unidade Total 

1 

Dispositivo móveis portáteis – do tipo Tablet, tela 
com tamanho mínimo de 07 (sete) e máximo de 9 
(nove) polegadas, memória RAM 1 GB, 
armazenamento interno 16 GB,  processador com 
clock mínimo de 1,3 GHz quatro núcleos e 2m l2 
cache, conectividade bluetooth 4.0 ou superior, 
sistema de GPS integrado com antena interna, wi-
fi, modem interno com suporte a rede 3G e 2G, para 
comunicação móvel, desbloqueado para todas 
operadoras, câmera frontal 1.2 MP e câmera 
traseira 05 MP, sistema operacional: Android 4.4 
português ou versão superior em português. O 
produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento 

120 920,00 
R$ 

110.400,00 

2 

Computador completo (desktop), que esteja em 
linha de produção pelo fabricante, processador no 
mínimo Intel core i5 ou similar 01 (um) disco rígido 
de 500 gigabyte, memória RAM de 04 (oito) 
gigabyte,  tipo SDRAM ddr3 2.133 MHz ou superior, 
operando em modalidade dual Channel, placa 
principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou 
microbtx, conforme padrões estabelecidos e 
divulgados no sítio www.formfactors.org, 
organismo que define os padrões existentes, 
teclado usb, abnt2, 107 teclas(com fio) e mouse 
usb, 800 dpi, 02 botões, scroll (com fio), monitor de 
led 17 polegadas ou superior, interfaces de rede 
10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n, 
sistema operacional windows 10 (64 bits), fonte 
compatível e que suporte toda configuração exigida 
no item, gabinete e periféricos deverão funcionar na 
vertical ou horizontal, todos os equipamentos 
ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) 
devem possuir gradações neutras nas cores 
branca, preta ou cinza e, manter o mesmo padrão 
de cor, todos os componentes do produto deverão 
ser novos, sem uso, reforma ou 
recondicionamento. 

40 R$ 4.750,00 
R$ 

190.000,00 

3 

Impressora multifuncional imprime até 4500 
páginas em preto e 7500 páginas coloridas. 
Impressora, copiadora, scanner e conta com 
wireless integrado, que permite que seja enviado e-
mails direto para a impressora para que ela imprima 
o conteúdo. Imprime 33 páginas por minuto no 
modo rascunho e 10 páginas por minuto no modo 
normal 

15 R$ 3.150,00 R$ 47.250,00 



  

 
INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRIT. E INFORMATICA EIRELI 

CNPJ Nº 30.620.060/0001-78 – I. E. Nº 15.605.715-8 – I.M. Nª 1133 
AV. MAGALHAES BARATA, 62 – CENTRO – ANAJÁS – PARÁ CEP: 68.810-000 

Tel.: 91 – 98280-9834 - E-MAIL: innovatistechno@gmail.com 

4 

Computador servidor (apenas servidor básico de 
entrada) - especificação mínima: que esteja em 
linha de produção pelo fabricante. Computador 
servidor com processador que possua no mínimo 4 
núcleos, 8 threads, frequência de 3.5 ghz e turbo 
boost 3.9ghz; memória ram de 16 a 32 gb ddr4 ecc 
2133 mhz (2 módulos de 8 gb), disco rígido: 2 x 1 
tb 7200 rpm sata 3 - configurado em raid 1, unidade 
combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom, 
conexão sata, sem monitor, gabinete torre, teclado 
deverá conter todos os caracteres da língua 
portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas 
posições do teclado padrão abnt2 com fio e mouse 
óptico usb, 800 dpi, 2 botões mais scroll - com fio, 
interfaces de rede 2 x rede 10/100/1000 (integrada), 
interfaces de vídeo integrada à cpu com 16 mb, 
fonte compatível e que suporte toda a configuração 
exigida no item, sistema operacional windows 
server 2012 r2 standard (64 bits) ou superior. Todos 
os componentes do produto deverão ser novos, 
sem uso, reforma ou recondicionamento. 

1 
R$ 

24.000,00 
R$ 24.000,00 

5 

No-break 700va - especificação mínima: que esteja 
em linha de produção pelo fabricante. No-break 
com potência nominal mínima de 700va. Tensão 
entrada 115 / 127 / 220 v (em corrente alternada) 
com comutação automática. Tensão de saída 110 / 
115 ou 220 v (a ser definida pelo solicitante). 
Alarme audiovisual. Bateria interna selada. 
Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos 
considerando consumo de 240 w. Possuir, no 
mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O 
produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento. 

40 R$ 950,00 R$ 38.000,00 

6 

Implantação / reimplantação do prontuario 
eletronico do cidadão – pec nas unidades de saude 
do municipio e treinamento e capacitação para o 
manuseio dos profissionais: medicos, enfermeiros, 
cirurgião dentista, farmaceuticos, tecnicos de 
enfermagens, auxiliar em saude bucal, agentes 
administrativos e outros profissionais em saude. 

200 R$ 655,00 
R$ 

131.000,00 

7 
Instalação / reimplantação do software e-sus pec 
em estrutura computacional desktop. 200 R$ 210,00 R$ 42.000,00 

8 

Instalação / reinstalação do servidor com o software 
e-sus pec elaborando sua configuração de acordo 
com: perfil de acesso, versão utilizada, base de 
dados e estrutura computacional. 

5 R$ 3.000,00 R$ 15.000,00 

9 
Implantação / reimplantação de um link de acesso 
para o e-sus ab pec em rede interna e externa. 5 R$ 2.500,00 R$ 12.500,00 



  

 
INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRIT. E INFORMATICA EIRELI 

CNPJ Nº 30.620.060/0001-78 – I. E. Nº 15.605.715-8 – I.M. Nª 1133 
AV. MAGALHAES BARATA, 62 – CENTRO – ANAJÁS – PARÁ CEP: 68.810-000 

Tel.: 91 – 98280-9834 - E-MAIL: innovatistechno@gmail.com 

10 

Implantação / reimplantação do aplicativo e-sus ab 
territorio para tablet, integrado com o e-sus ab pec, 
treinamento e capacitação de manuseio para os 
profissionais de saude acs. 

300 R$ 170,00 R$ 51.000,00 

11 

Instalação / reinstalação de software sus, servicos, 
serviços com instalação e atualização dos 
softwares fornecidos pelo ministerio da saude como 
e-sus atividade coletiva (para todos os profissionais 
de nivel superior) e e-sus atenção domiciliar (para 
profissionais das equipes emad e emap)  e outros 

80 R$ 185,00 R$ 14.800,00 

 
 

 
VALOR TOTAL R$ 675.950,00 

 
 
 

Anajás-pa, 18 de novembro de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRT. E INFORMATICA LTDA 
CNPJ Nº 30.620.060/001-78 

MARCIA HELENA SILVA DE PAIVA 
CPF. 048.006452-04 

REPRESENTANTE LEGAL 
 



 
 
 
 

   

 
CNPJ Nº 41.640.209/0001-05 – INSC. EST. Nº 15.709-165-7 

END.: WE 44 A, CONJ CIDADE NOVA 8 - CIDADE NOVA VIII - ANANINDEUA-PA – CEP 67133271 
TEL. 91 – 2122-015 - 98195-0245   / E-MAIL: contratecomercio@gmail.com 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO PIRIÁ 
 

Item Produto Quant Preço  Preço Total 

1 

Dispositivo móveis portáteis – do tipo Tablet, tela com tamanho 
mínimo de 07 (sete) e máximo de 9 (nove) polegadas, memória RAM 
1 GB, armazenamento interno 16 GB,  processador com clock mínimo 
de 1,3 GHz quatro núcleos e 2m l2 cache, conectividade bluetooth 4.0 
ou superior, sistema de GPS integrado com antena interna, wi-fi, 
modem interno com suporte a rede 3G e 2G, para comunicação móvel, 
desbloqueado para todas operadoras, câmera frontal 1.2 MP e câmera 
traseira 05 MP, sistema operacional: Android 4.4 português ou versão 
superior em português. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma 
ou recondicionamento 

120 1050,00 R$ 126.000,00 

2 

Computador completo (desktop), que esteja em linha de produção 
pelo fabricante, processador no mínimo Intel core i5 ou similar 01 
(um) disco rígido de 500 gigabyte, memória RAM de 04 (oito) 
gigabyte,  tipo SDRAM ddr3 2.133 MHz ou superior, operando em 
modalidade dual Channel, placa principal deve ter arquitetura atx, 
microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e 
divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os 
padrões existentes, teclado usb, abnt2, 107 teclas(com fio) e mouse 
usb, 800 dpi, 02 botões, scroll (com fio), monitor de led 17 polegadas 
ou superior, interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 
b/g/n, sistema operacional windows 10 (64 bits), fonte compatível e 
que suporte toda configuração exigida no item, gabinete e periféricos 
deverão funcionar na vertical ou horizontal, todos os equipamentos 
ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras nas cores branca, preta ou cinza e, manter o mesmo 
padrão de cor, todos os componentes do produto deverão ser novos, 
sem uso, reforma ou recondicionamento. 

40 R$ 5.100,00 R$ 204.000,00 

3 

Impressora multifuncional imprime até 4500 páginas em preto e 7500 
páginas coloridas. Impressora, copiadora, scanner e conta com 
wireless integrado, que permite que seja enviado e-mails direto para a 
impressora para que ela imprima o conteúdo. Imprime 33 páginas por 
minuto no modo rascunho e 10 páginas por minuto no modo normal 

15 R$ 3.000,00 R$ 45.000,00 

4 

Computador servidor (apenas servidor básico de entrada) - 
especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo 
fabricante. Computador servidor com processador que possua no 
mínimo 4 núcleos, 8 threads, frequência de 3.5 ghz e turbo boost 
3.9ghz; memória ram de 16 a 32 gb ddr4 ecc 2133 mhz (2 módulos de 
8 gb), disco rígido: 2 x 1 tb 7200 rpm sata 3 - configurado em raid 1, 
unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom, conexão 
sata, sem monitor, gabinete torre, teclado deverá conter todos os 
caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas 
posições do teclado padrão abnt2 com fio e mouse óptico usb, 800 
dpi, 2 botões mais scroll - com fio, interfaces de rede 2 x rede 
10/100/1000 (integrada), interfaces de vídeo integrada à cpu com 16 
mb, fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no 

1 R$ 23.000,00 R$ 23.000,00 



 
 
 
 

   

 
CNPJ Nº 41.640.209/0001-05 – INSC. EST. Nº 15.709-165-7 

END.: WE 44 A, CONJ CIDADE NOVA 8 - CIDADE NOVA VIII - ANANINDEUA-PA – CEP 67133271 
TEL. 91 – 2122-015 - 98195-0245   / E-MAIL: contratecomercio@gmail.com 

item, sistema operacional windows server 2012 r2 standard (64 bits) 
ou superior. Todos os componentes do produto deverão ser novos, 
sem uso, reforma ou recondicionamento. 

5 

No-break 700va - especificação mínima: que esteja em linha de 
produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 
700va. Tensão entrada 115 / 127 / 220 v (em corrente alternada) com 
comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 v (a ser 
definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. 
Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando 
consumo de 240 w. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão 
brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento. 

40 R$ 930,00 R$ 37.200,00 

6 

Implantação / reimplantação do prontuario eletronico do cidadão – 
pec nas unidades de saude do municipio e treinamento e capacitação 
para o manuseio dos profissionais: medicos, enfermeiros, cirurgião 
dentista, farmaceuticos, tecnicos de enfermagens, auxiliar em saude 
bucal, agentes administrativos e outros profissionais em saude. 

200 R$ 750,00 R$ 150.000,00 

7 
Instalação / reimplantação do software e-sus pec em estrutura 
computacional desktop. 

200 R$ 200,00 R$ 40.000,00 

8 
Instalação / reinstalação do servidor com o software e-sus pec 
elaborando sua configuração de acordo com: perfil de acesso, versão 
utilizada, base de dados e estrutura computacional. 

5 R$ 4.000,00 R$ 20.000,00 

9 
Implantação / reimplantação de um link de acesso para o e-sus ab pec 
em rede interna e externa. 

5 R$ 3.000,00 R$ 15.000,00 

10 
Implantação / reimplantação do aplicativo e-sus ab territorio para 
tablet, integrado com o e-sus ab pec, treinamento e capacitação de 
manuseio para os profissionais de saude acs. 

300 R$ 200,00 R$ 60.000,00 

11 

Instalação / reinstalação de software sus, servicos, serviços com 
instalação e atualização dos softwares fornecidos pelo ministerio da 
saude como e-sus atividade coletiva (para todos os profissionais de 
nivel superior) e e-sus atenção domiciliar (para profissionais das 
equipes emad e emap)  e outros 

80 R$ 200,00 R$ 16.000,00 

 
 

O valor total da proposta é R$ 736.200,00 (Setecentos e trinca e seis mil e duzentos reais) 
 
 
 

Ananindeua-Pa, 19 de novembro de 2021 
 

 
 
 

M. M COSTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ Nº 41.640.209/0001-05 

MAURICIA MARA COSTA ARAUJO 
CPF 689.063.822-00 

Proprietária 



 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOERIA DO PIRIÁ/PA  

 

A empresa A PINHEIRO FARIAS EIRELI, CNPJ nº 14.242.626/0001-19, localizada à PSG 

Santa Clara Nº 3, Bairro: Guamá, CEP: 66075-590 – Belém/PA, Contato: (91)99111-7474, 

e-mail: apinheirofarias.dg@gmail.com; por intermédio de seu representante legal, o Sr. 

ALBERTO PINHEIRO FARIAS, portador da RG 5356593 PC/PA e do CPF nº 876.228.312-

04, vem apresentar proposta comercial: 

 

Item Produto / Descrição Quant Valor Unit Total 

1 

Dispositivo móveis portáteis – do tipo Tablet, tela 
com tamanho mínimo de 07 (sete) e máximo de 9 
(nove) polegadas, memória RAM 1 GB, 
armazenamento interno 16 GB,  processador com 
clock mínimo de 1,3 GHz quatro núcleos e 2m l2 
cache, conectividade bluetooth 4.0 ou superior, 
sistema de GPS integrado com antena interna, wi-
fi, modem interno com suporte a rede 3G e 2G, para 
comunicação móvel, desbloqueado para todas 
operadoras, câmera frontal 1.2 MP e câmera 
traseira 05 MP, sistema operacional: Android 4.4 
português ou versão superior em português. O 
produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento 

120 R$ 890,00 R$ 106.800,00 

2 

Computador completo (desktop), que esteja em 
linha de produção pelo fabricante, processador no 
mínimo Intel core i5 ou similar 01 (um) disco rígido 
de 500 gigabyte, memória RAM de 04 (oito) 
gigabyte,  tipo SDRAM ddr3 2.133 MHz ou superior, 
operando em modalidade dual Channel, placa 
principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou 
microbtx, conforme padrões estabelecidos e 
divulgados no sítio www.formfactors.org, 
organismo que define os padrões existentes, 
teclado usb, abnt2, 107 teclas(com fio) e mouse 
usb, 800 dpi, 02 botões, scroll (com fio), monitor de 
led 17 polegadas ou superior, interfaces de rede 
10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n, 
sistema operacional windows 10 (64 bits), fonte 

40 R$ 4.899,00 R$ 195.960,00 



 

compatível e que suporte toda configuração exigida 
no item, gabinete e periféricos deverão funcionar 
na vertical ou horizontal, todos os equipamentos 
ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) 
devem possuir gradações neutras nas cores branca, 
preta ou cinza e, manter o mesmo padrão de cor, 
todos os componentes do produto deverão ser 
novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. 

3 

Impressora multifuncional imprime até 4500 
páginas em preto e 7500 páginas coloridas. 
Impressora, copiadora, scanner e conta com 
wireless integrado, que permite que seja enviado e-
mails direto para a impressora para que ela 
imprima o conteúdo. Imprime 33 páginas por 
minuto no modo rascunho e 10 páginas por minuto 
no modo normal 

15 R$ 2.980,00 R$ 44.700,00 

4 

Computador servidor (apenas servidor básico de 
entrada) - especificação mínima: que esteja em 
linha de produção pelo fabricante. Computador 
servidor com processador que possua no mínimo 4 
núcleos, 8 threads, frequência de 3.5 ghz e turbo 
boost 3.9ghz; memória ram de 16 a 32 gb ddr4 ecc 
2133 mhz (2 módulos de 8 gb), disco rígido: 2 x 1 tb 
7200 rpm sata 3 - configurado em raid 1, unidade 
combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom, 
conexão sata, sem monitor, gabinete torre, teclado 
deverá conter todos os caracteres da língua 
portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas 
posições do teclado padrão abnt2 com fio e mouse 
óptico usb, 800 dpi, 2 botões mais scroll - com fio, 
interfaces de rede 2 x rede 10/100/1000 
(integrada), interfaces de vídeo integrada à cpu 
com 16 mb, fonte compatível e que suporte toda a 
configuração exigida no item, sistema operacional 
windows server 2012 r2 standard (64 bits) ou 
superior. Todos os componentes do produto 
deverão ser novos, sem uso, reforma ou 
recondicionamento. 

1 R$ 21.000,00 R$ 21.000,00 

5 
No-break 700va - especificação mínima: que esteja 
em linha de produção pelo fabricante. No-break 
com potência nominal mínima de 700va. Tensão 

40 R$ 910,00 R$ 36.400,00 



 

entrada 115 / 127 / 220 v (em corrente alternada) 
com comutação automática. Tensão de saída 110 / 
115 ou 220 v (a ser definida pelo solicitante). 
Alarme audiovisual. Bateria interna selada. 
Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 
minutos considerando consumo de 240 w. Possuir, 
no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. 
O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento. 

6 

Implantação / reimplantação do prontuario 
eletronico do cidadão – pec nas unidades de saude 
do municipio e treinamento e capacitação para o 
manuseio dos profissionais: medicos, enfermeiros, 
cirurgião dentista, farmaceuticos, tecnicos de 
enfermagens, auxiliar em saude bucal, agentes 
administrativos e outros profissionais em saude. 

200 R$ 635,00 R$ 127.000,00 

7 
Instalação / reimplantação do software e-sus pec 
em estrutura computacional desktop. 

200 R$ 190,00 R$ 38.000,00 

8 

Instalação / reinstalação do servidor com o 
software e-sus pec elaborando sua configuração de 
acordo com: perfil de acesso, versão utilizada, base 
de dados e estrutura computacional. 

5 R$ 2.500,00 R$ 12.500,00 

9 
Implantação / reimplantação de um link de acesso 
para o e-sus ab pec em rede interna e externa. 

5 R$ 2.800,00 R$ 14.000,00 

10 

Implantação / reimplantação do aplicativo e-sus ab 
territorio para tablet, integrado com o e-sus ab pec, 
treinamento e capacitação de manuseio para os 
profissionais de saude acs. 

300 R$ 180,00 R$ 54.000,00 

11 

Instalação / reinstalação de software sus, servicos, 
serviços com instalação e atualização dos softwares 
fornecidos pelo ministerio da saude como e-sus 
atividade coletiva (para todos os profissionais de 
nivel superior) e e-sus atenção domiciliar (para 
profissionais das equipes emad e emap)  e outros 

80 R$ 155,00 R$ 12.400,00 

 R$ 662.760,00 

 

 

 



 

Valor global da proposta é de R$ 662.760,00 

Prazo de Entrega: Conforme cronograma da secretaria e nota de emprenho.  

Condições pagamento: Empenho.  

Em nossos preços já estão inclusos todas as despesa e encargos como: IPI, ICMS, ISS, 

Frete, etc ... 

 

Belém, 18 de novembro de 2021 

 

 

 

______________________________________ 

Alberito Pinheiro Farias 

Sócio-Proprietário 
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